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0.60лв*0 9 0 3 6 3 9 6 8* XXL- ДИВИ И ЕБЛИВИ, ПЕРВЕРЗНИ мръсници
0.60лв. 090363968 ОТ КОД 1 ДО КОД 5 ВСИЧКИ ЕКСТРИ СА ЗА ТЕБ, ЯКО ДУХАМЕ ,СТРАСТНО СЕ ЧУКАМЕ...
http://obiavidnes.com/obiava/122719/060lv0-9-0-3-6-3-9-6-8-xxl--divi-i-eblivi-perverzni-mrysnici

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122803/kamagra-gold-za-myje

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122802/pechelete-dokato-si-pochivate

Онлайн работа от вкъщи или офиса
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122801/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Допълнителни доходи, Надомна работа с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www.rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/122800/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota-s-internet

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/122799/30-50-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/122798/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/122797/otslabni-s-meyzitang

профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
Предоставяне на кредити на всяко лице, който, за финансова помощ. Това е заем между прости лични условия. Моят
лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва ежемесечно. Ако ви интересува, пишете
ми на e-mail: elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122796/profi-kredit-mejdu-osobeno-ot-2000--do--1800000

Желание за едно сериозно предложение безопасно
Здравейте
Вие, които са имали проблеми с получаване на заем, който е решение на вашите притеснения; единственият начин да
получите заем между лицето е запознат заем от абсолютно разписка за ДЪЛГ. Доброто
сметки правят добри приятели. Сложих на ваше разположение много проста заем от € 2000 до € 1,800,000 в условия с
фиксирана годишна ТЕГ: 3 %. Ако сте в състояние да изпълни моите условия. Не се колебайте да се свържете с мен за
повече информация моля свържете се с мен чрез имейл:
elisabhetamorino@Gmail.com
Контакт Whatsapp: + 33787795042
Топлите поздравления
http://obiavidnes.com/obiava/122795/jelanie-za-edno-seriozno-predlojenie-bezopasno
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Финансирането на предложението на заем за сериозни и бързи в лице
Здравейте на всички
Вие сте във финансови проблеми и всички опити за придобиване падне чрез. Вие сте били лишавани на банка тъй като
кредитната ви не отговаря на техните стандарти? Сте мечтали за притежаване на собствен дом, но ние ви отказват
ипотека поради недостатъчна кредит? Вашият бизнес е подобрило след една година. Имате нужда от пари за
увеличаване на вашата дейност. Имате обяснимо просрочени плащания на дълг, развод или загуба на работа или други.
Това не е ситуация нерешени защото може да имате втори шанс да определен кредит. Представям ви искане на
кредиторите, които са готови да преоцени си финансово решение. Можете да се възползвате от кредит, вариращи от €
2000 до € 1,800,000 на погасителен период варира от 1 до 30 години. Всякакъв вид на финансиране за проект, добре
дефинирани ако сте в нужда, не се колебайте да се свържете с. Моля свържете се с мен чрез имейл:
elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122794/finansiraneto-na-predlojenieto-na-zaem-za-seriozni-i-byrzi-v-lice

Заем между особено сериозна и спешна оферта
Заем между особено сериозна и спешна оферта
Аз подготвени безвъзмездна помощ по заем, вариращи от € 2000 до € 1,800,000 с нисък лихвен процент, който е 3 % за
вашите лични и други, търсите финансране за вашите проекти нужди. свърза с мен по електронна поща:
elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Whatsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122793/zaem-mejdu-osobeno-seriozna-i-speshna-oferta

профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
профи кредит между особено от 2000 € до € 1,800,000
Предоставяне на кредити на всяко лице, който, за финансова помощ. Това е заем между прости лични условия. Моят
лихвен процент през времетраенето на заема е 3 % и погасяването се извършва ежемесечно. Ако ви интересува, пишете
ми на e-mail: elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
http://obiavidnes.com/obiava/122792/profi-kredit-mejdu-osobeno-ot-2000--do--1800000

Профи кредит между бързо индивид и сериозно в България
Профи кредит между бързо индивид и сериозно в България
В финанси инвестиции и заеми между физически лица се специализират, предлагам услугите си на всички хора с добър
характер и, преди всичко, да изпълняват задълженията си. Изкачване в следните области: лични, консолидация,
реорганизация, бизнес, студент, кола, няколко/други предприятия, селско стопанство, информационни технологии,
услугите на интелектуална собственост на фирмата, индустрията, художници, мода, медицина, медии, ипотеки,
недвижими имоти. За повече информация, моля свържете се с нас по електронната поща: elisabhetamorino@gmail.com
Контакт Wharsapp: + 33787795042
Благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/122791/profi-kredit-mejdu-byrzo-individ-i-seriozno-v-bylgariya

Разрушаване на сгради на достъпни цени
Нашите съвестни професионалисти в http://www.razbiva-sofia.com/ са опитни специалисти в събаряне на малки и големи
постройки. С удоволствие ще ви помогнем, ако трябва да бутнете помещение от какъвто и да е тип. Не се съмнявайте,
че ще се справим експресно и ефективно. На вашите рамене остава единствено задължението да решите какво да
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правите с пространството, останало след бутнатата сграда или помещение. Спрете избора си на нашата фирма и няма
да сгрешите!
http://obiavidnes.com/obiava/122790/razrushavane-na-sgradi-na-dostypni-ceni

Инкубатори STAR WARS - добър подарък за Коледа
Инкубатори за 50 бр. яйца STAR WARS(ограничени бройки) автоматични(250 ЛВ.) и полуавтоматични(190),
терморегулатор с микропроцесор, бонус сгъваема касетка за малки пиленца - добър подарък за Коледа
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/122789/inkubatori-star-wars---dobyr-podaryk-za-koleda

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/122788/30-50-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/122787/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/122786/metalotyrsach---monetarnik

Електровъдица, електрическа въдица 350W
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене. https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/122785/elektrovydica-elektricheska-vydica-350w

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/122784/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/122783/zaemi---idvat-praznici

Лаптоп Acer Aspire Swift 5 SF514-51-783H (NX.GLDEX.010)
Лаптоп Acer Aspire Swift 5 SF514-51-783H (NX.GLDEX.010), двуядрен SkyLake Intel Core i7-6500U 2.5/3.1GHz, 14" (35.56 cm)
IPS Full HD LED Display(HDMI), 8GB LPDDR3, 256GB SSD, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1(Type C), Windows 10 Home 64bit, 1.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/122782/laptop-acer-aspire-swift-5-sf514-51-783h-nxgldex010

Хибриден лаптоп Acer Aspire Switch V 10(NT.LCUEX.003)в пакет с калъф Acer NEO Sleeve
Хибриден лаптоп Acer Aspire Switch V 10(NT.LCUEX.003)в пакет с калъф Acer NEO Sleeve, четириядрен Intel Atom x5-Z8350
1.44/1.92GHz, 10.1" (25.65 cm)IPS HD Touch Display, 4GB DDR3L, 500GB HDD&64GB Flash, USB3.1 TypeC, Windows 10
Home 64bit, 1.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/122781/hibriden-laptop-acer-aspire-switch-v-10ntlcuex003v-paket-s-kalyf-acer-neo-sl

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/122780/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122779/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

WoW Battlechest и герои за Hearthstone/Heroes of the Storm + SteelSeries 6G v2
WoW Battlechest и герои за Hearthstone/Heroes of the Storm + SteelSeries 6G v2, геймърска, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122778/wow-battlechest-i-geroi-za-hearthstoneheroes-of-the-storm--steelseries-6g-v2

Сушилна машина GORENJE D 7564
Сушилна машина GORENJE D 7564, клас А+, капацитет 7кг, система против намачкване, цифров дисплей,
FiltrationSupreme, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/122777/sushilna-mashina-gorenje-d-7564

Garmin Dash Cam 30
Garmin Dash Cam 30, автомобилна камера, 1080p, 1.4" (3.55 cm) LCD дисплей, microSD, USB, G-Sensor
http://obiavidnes.com/obiava/122776/garmin-dash-cam-30

Клавиатура Logitech G610 Orion Brown
Клавиатура Logitech G610 Orion Brown, Гейминг, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122775/klaviatura-logitech-g610-orion-brown

Garmin Dash Cam 20
Garmin Dash Cam 20, автомобилна камера, 1080p, 2.3" (6 cm) TFT LCD дисплей, microSD, USB, G-Sensor
http://obiavidnes.com/obiava/122774/garmin-dash-cam-20

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122773/kamagra-gel-za-myje

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/122772/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп Acer Aspire ES1-571-P7JK (NX.GCEEX.154)
Лаптоп Acer Aspire ES1-571-P7JK (NX.GCEEX.154), двуядрен Haswell Intel Pentium 3558U 1.70GHz, 15.6"(39.62 cm) Full HD
Display, (HDMI), 4GB, 120GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 2.40kg
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http://obiavidnes.com/obiava/122771/laptop-acer-aspire-es1-571-p7jk-nxgceex154

090363190 КОД - 5 ****ТОТАЛНО РАЗКРЕПОСТЕНА ...100% НИМФОМАНКА
090363190 КОД - 4 ДА ПАДАТ ДРЕХИ И ЗАДРЪЖКИ...
http://obiavidnes.com/obiava/122770/090363190-kod---5-totalno-razkrepostena-100-nimfomanka

Къртене на бетон на изгодни цени
В случай че искате едно силно рамо при ремонта вкъщи, разглобяването на различни конструкции или разтребването на
тавана, изберете www.razbiva-sofia.com. Ние сме способни да предоставим най-добрите къртачески и почистващи услуги.
Представяме се бързо и ефикасно къртене на тухли, фаянс и теракот. Също така с усърдие се трудим върху
демонтиране на дограми и малки конструкции. Повикайте ни и при нужда от създаване на отвори за врати и прозорци. И
разбира се - винаги почистваме и извозваме отпадъците със собствена техника. Предлагаме под наем и специализирана
техника за почистване след ремонт.
http://obiavidnes.com/obiava/122769/kyrtene-na-beton-na-izgodni-ceni

Клавиатура Logitech G410 Atlas Spectrum
Клавиатура Logitech G410 Atlas Spectrum, Гейминг, подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122768/klaviatura-logitech-g410-atlas-spectrum

Пасти и ленти за бяла усмивка от Crest
Ако искате да сте притежатели на чудесно бяла усмивка, разгледайте онлайн магазин Crest. Предлагаме изключително
изобилие от води, пасти и ленти за орална хигиена с незабавен избелващ зъбите ефект. Благодарение на тези продукти
ще постигнете жадуваната зашеметяваща усмивка само след няколко седмици. Идеални са за малки и големи, заради
съдържанието си на изцяло качествени съставки и най-ефикасните експертни възгледи. За най-добър ефект
комбинирайте мощното действие на лентите за избелване с редовно измиване с паста за зъби Crest.
http://obiavidnes.com/obiava/122767/pasti-i-lenti-za-byala-usmivka-ot-crest

Детективска агенция Вайл
Детективска агенция "Вайл" извършва бързи, качествени и дискретни детективски услуги. Ние издирваме скритото,
виждаме невидимото, чуваме шепота, заснемаме тайните и предоставяме информацията на Вас - нашите клиенти. За
да съберем нужната информация, ние използваме както модерни технически средства, така и класически методи за
проследяване и събиране на информация.
http://obiavidnes.com/obiava/122766/detektivska-agenciya-vayl

Детективска агенция Вайл
Детективска агенция "Вайл" извършва бързи, качествени и дискретни детективски услуги. Ние издирваме скритото,
виждаме невидимото, чуваме шепота, заснемаме тайните и предоставяме информацията на Вас - нашите клиенти. За
да съберем нужната информация, ние използваме както модерни технически средства, така и класически методи за
проследяване и събиране на информация.
http://obiavidnes.com/obiava/122765/detektivska-agenciya-vayl

Acer Acer Predator Z271 (UM.HX1EE.023)
Acer Acer Predator Z271 (UM.HX1EE.023), 27" (68.58 cm) VA панел, Full HD, 4ms, 100 000 000:1, 300 cd/m2, HDMI,
DisplayPort, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/122764/acer-acer-predator-z271-umhx1ee023

Свежи идеи и изгодни предложения
Врати София предлага висококачествени и стилни входни метални врати на едро и дребно.. Отлична шумоизолация и
топлоизолация на Вашето жилище на ниска цена, складова наличност, богат избор на цветове, модели и размери.
Заповядайте при нас и изберете Вашата нова врата!
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За контакти:
E-mail: office3@vrati-sofia.com
www.facebook.com/vratisofia
www.vrati-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/122763/sveji-idei-i-izgodni-predlojeniya

Лазерен принтер HP LaserJet Pro M203dn
Лазерен принтер HP LaserJet Pro M203dn, монохромен, 1200 x 1200 dpi, 28 стр/мин, USB 2.0, 1x Gigabit Ethernet (10/100),
A4
http://obiavidnes.com/obiava/122762/lazeren-printer-hp-laserjet-pro-m203dn

Готварска печка GORENJE KC 67437 BX
Готварска печка GORENJE KC 67437 BX, клас А, 6300 W, 67 л., 2 HiLight нагревателни зони + 2 газови котлона,
GentleClose затваряне, AquaClean почистване, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/122761/gotvarska-pechka-gorenje-kc-67437-bx

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/122760/30-50-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/122759/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-
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Лаптоп Acer Predator G9-593-7600 (NH.Q16EX.009)
Лаптоп Acer Predator G9-593-7600 (NH.Q16EX.009), четириядрен SkyLake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 15.6" (39.62 cm)
IPS Full HD LED Display & GeForce GTX 1070 8GB (Display Port), 16GB, 128GB SSD & 1TB HDD, USB 3.1 (Type C), Windows
10 Home, 3.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/122758/laptop-acer-predator-g9-593-7600-nhq16ex009

Готварска печка GORENJE KC 67337 BW
Готварска печка GORENJE KC 67337 BW, клас А, 6300 W, 67 л., 2 HiLight нагревателни зони + 2 газови котлона, AquaClean
почистване, MultiFlow 360
http://obiavidnes.com/obiava/122757/gotvarska-pechka-gorenje-kc-67337-bw

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/122756/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)
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• 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/122755/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/122754/masajna-kushetka--dvusekcionna

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
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Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/122753/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
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Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122752/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122751/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
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Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/122750/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122749/detoksikator

Монитор ACER K272HULE (UM.HX2EE.E01)
Монитор ACER K272HULE (UM.HX2EE.E01), 27" (68.58 cm) TN панел, WQHD, 1 ms, 100,000,000:1, 350 cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/122748/monitor-acer-k272hule-umhx2eee01

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
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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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/122747/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

* КРЕДИТ УТВЕРЖДЕНИЕ В 60MINS!
Вам необходимо срочно кредит? Вот ваш шанс, чтобы получить кредит от нашей компании по процентной ставке 3%.
Наши займы обеспечены и гарантируется. Свяжитесь с нами сегодня, с необходимой суммой. Электронная почта:
cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/122746/-kredit-utverjdenie-v-60mins

* КРЕДИТ УТВЕРЖДЕНИЕ В 60MINS!
Вам необходимо срочно кредит? Вот ваш шанс, чтобы получить кредит от нашей компании по процентной ставке 3%.
Наши займы обеспечены и гарантируется. Свяжитесь с нами сегодня, с необходимой суммой. Электронная почта:
cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/122745/-kredit-utverjdenie-v-60mins

Стъклокерамичен плот GORENJE ECT 330 CSC
Стъклокерамичен плот GORENJE ECT 330 CSC, 2900 W, Сензорно управление, 2 нагревателни зони, BoilControl, ChildLock,
Индикатор за остатъчна топлина, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122744/styklokeramichen-plot-gorenje-ect-330-csc

Вътрешни 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
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днес!
http://obiavidnes.com/obiava/122743/vytreshni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Мултифункционално лазерно устройство HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h
Мултифункционално лазерно устройство HP LaserJet Enterprise Flow MFP M630h, монохромен принтер/копир/скенер, 1200
x 1200 dpi, 57 стр/мин, Lan100, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122742/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-hp-laserjet-enterprise-flow-mfp-m630h

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/122741/30-50-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/122740/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

нимфоманка търси разкрепостен мъж
ненаситна нимфоманка търси разкрепостен мъж за бурни секс срещи навит ли си пиши ми на номер 162221 с текст
велина029 да си разменим телефоните или скайп моля само опитни мъже да ми пишат
http://obiavidnes.com/obiava/122739/nimfomanka-tyrsi-razkreposten-myj

МИЛА НЕЖНА РАЗКРЕПОСТЕНА ТЪРСИ МЪЖ
24Г ГОСПОЖИЦА МИЛА НЕЖНА РАЗКРЕПОСТЕНА ТЪРСИ МЪЖ ЗА ПО ДЪЛГА ИНТИМНА ИЛИ СЕРИО3НА ВРЪЗКА
АКО ТОВА СИ ТИ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191997 С ТЕКСТ БОБИ179 И МИ ПРАТИ ТЕЛЕФОНА СИ ДА ТИ СЕ ОБАДЯ
МОЛЯ САМО ЗА СЕРИОЗНОСТ БОРЯНА
http://obiavidnes.com/obiava/122738/mila-nejna-razkrepostena-tyrsi-myj
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Семейна жена търси еднократен секс
Семейна жена търси еднократен секс без ангажименти и без финансови условия, имам терен. Искаш ли да го направим
дискретно , но страстно и необуздано!? пиши ми на номер 191982 с текст таня221 да си разменим телефоните
http://obiavidnes.com/obiava/122737/semeyna-jena-tyrsi-ednokraten-seks

страстна жена търси дискретна сексуална връзка
34г страстна жена търси дискретна сексуална връзка с разкрепостен господин разполагам с терен смс с текст мара157
на номер 191911 за адрес може и телефон сериозна
http://obiavidnes.com/obiava/122736/strastna-jena-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka

Монитор Acer EB222Qb (UM.WE2EE.001)
Монитор Acer EB222Qb (UM.WE2EE.001), 21.5"(54.61 cm) TN панел, FHD, 5 ms, 100 000 000:1, 200 cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/122735/monitor-acer-eb222qb-umwe2ee001

МЛАДА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА
МЛАДА ЖЕНА ТЪРСИ ДИСКРЕТНА ВРЪЗКА С МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКАТА И АНАЛНАТА ЛЮБОВ ИМАМ ТЕРЕН
АКО ТОВА СИ ТИ ТОЯ МЪЖ ПИШИ МИ НА ДИРЕКТЕН ТЕЛЕФОН 191910 С ТЕКСТ КИКИ188 ДА ТИ ДАМ АДРЕСА СИ
ИЛИ ТИ ТВОЯ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/122734/mlada-jena-tyrsi-diskretna-vryzka

Сметище за депониране на отпадъци от частни домове
Искате пълно почистване на дома? Свържете се с фирмата ни, която предлага освен тази услуга, така и хамалски
такива. Товарене, демонтаж на стари мебели, извозване до най-близкото за целта сметище и не последно място
конкурентни за родния пазар цени.
http://obiavidnes.com/obiava/122733/smetishte-za-deponirane-na-otpadyci-ot-chastni-domove

Тонколона Philips AECS7000
Тонколона Philips AECS7000, 1.0, 2W, опция за конферентни разговори WeCall, Bluetooth, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122732/tonkolona-philips-aecs7000

Тостер Tefal TT365031
Тостер Tefal TT365031, 7 степени, размразяване, повторно затопляне, 850W
http://obiavidnes.com/obiava/122731/toster-tefal-tt365031

Портативно радио Philips AE1500
Портативно радио Philips AE1500, FM/MW, аналогова настройка, вграден високоговорител, жак за слушалки, 2x AAA 1,5V
http://obiavidnes.com/obiava/122730/portativno-radio-philips-ae1500

Тостер Tefal Subito 3 (TT260812)
Тостер Tefal Subito 3 (TT260812), 7 степени, функция студени стени, подвижна тавичка за трохи, размразяване,
неръждаема стомана, 850W
http://obiavidnes.com/obiava/122729/toster-tefal-subito-3-tt260812

Цитруспреса GORENJE CJ 40 W
Цитруспреса GORENJE CJ 40 W, лесно почистване, обратно движение, 1л обем на съда, 40 W, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/122728/citruspresa-gorenje-cj-40-w
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Garmin STRIKER 4
Garmin STRIKER 4, морска навигация, 3.5"(8.7 cm) HVGA дисплей, Световна базова карта
http://obiavidnes.com/obiava/122727/garmin-striker-4

Пасатор GORENJE HBX 603 HC
Пасатор GORENJE HBX 603 HC, Лесно почистване, Турбо бутон, Бутон за изхвърляне, Настройка на скоростта, купа с
вместимост 1.5л, 600 W, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/122726/pasator-gorenje-hbx-603-hc

Настолен компютър HP ProDesk 490G3 MT(T4R29EA)
Настолен компютър HP ProDesk 490G3 MT(T4R29EA), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700 3.40/4.00GHz, 8GB DDR4,
NVIDIA® GeForce® GT 730 2GB, 1TB HDD, 4x USB 3.0, Free DOS, 7.05kg, 300W PSU
http://obiavidnes.com/obiava/122725/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-490g3-mtt4r29ea

Пасатор GORENJE HBX 884 QE
Пасатор GORENJE HBX 884 QE, Лесно почистване, Турбо бутон, 6 степени, купа с вместимост 0.8л, 800 W, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/122724/pasator-gorenje-hbx-884-qe

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS9050
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS9050, монохромен принтер/копир/скенер, 9600 x 2400
dpi, 33 стр/мин, Lan100, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122723/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts9050

090363005*** СЕКС ЯКИ ПОЗИ ...ОРГАЗМИ БЕЗ ДОЗИ...
090363094***АЛО,АЛО СЕКСИ...ИСКАШ МЕ С ВСИЧКИ ЕКТРИ...
http://obiavidnes.com/obiava/122722/090363005-seks-yaki-pozi-orgazmi-bez-dozi

Gradde интериорна врата
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 – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
http://obiavidnes.com/obiava/122721/gradde-interiorna-vrata
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Ремонт на покриви в Самоков
Нашата бригада има дългогодишен опит в ремонт на покриви и всички покривни услуги. Повече от 25 години, зад гърба си
сме оставили стотици доволни клиенти, които със сигурност биха ни препоръчали на свои близки и познати. Това се
дължи на нашата коректност, професионализъм и разбира се разумна ц
http://obiavidnes.com/obiava/122720/remont-na-pokrivi-v-samokov

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/122718/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-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/122717/destilatori-za-voda

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
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/122716/dregeri---alkoholni-testeri

Детоксикатори
Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на
краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с
инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате
сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки,
подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява
локално кръвообръщението и премахва болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три
независими функции- 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40
процедури) - 2 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за
физиотерапия - 1 комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет
магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122715/detoksikatori

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/122714/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

oтслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/122713/otslabni-s-lida

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L486
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L486, цветен принтер/копир/скенер, 5760x1440 dpi, 33
стр/мин, A4, Wi-Fi/Direct, SD Memory Card Slot, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122712/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-epson-l486

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/122711/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Ултразвукова вана за почистване 2 л с нагревател
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/122710/ultrazvukova-vana-za-pochistvane-2-l-s-nagrevatel

Компас
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/122709/kompas

Лаптоп HP EliteBook 850 (L3D25AV_98884881)
Лаптоп HP EliteBook 850 (L3D25AV_98884881), двуядрен Skylake Intel Core i7-6500U 2.50/3.10GHz, 15.6'(39.62 cm) FHD
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Display,(DisplayPort), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB-C, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.06kg
http://obiavidnes.com/obiava/122708/laptop-hp-elitebook-850-l3d25av_98884881

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/122707/levitra-aptechna-sexstimulant

Мултифункционално лазерно устройство HP LaserJet Pro MFP M227fdw
Мултифункционално лазерно устройство HP LaserJet Pro MFP M227fdw, монохромен принтер/копир/скенер/факс, 1200 x
1200 dpi, 28 стр/мин, Lan100, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122706/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-hp-laserjet-pro-mfp-m227fdw

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
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/122705/kamagra-gel-za-myje

Сензорен панел U-Touch
Сензорен панел U-Touch, съвместим с Samsung DB32E
http://obiavidnes.com/obiava/122704/senzoren-panel-u-touch

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/122703/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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.
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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/122702/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/122701/cours-de-bulgare-pour-trangers

Сензорен панел U-Touch
Сензорен панел U-Touch, съвместим със Samsung DB40E
http://obiavidnes.com/obiava/122700/senzoren-panel-u-touch

Входна блиндирана врата с добра топлоизолация,стилен дизайн.
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. Патронът на горната ключалка от вътрешната страна е с фабрично поставен
„върток“, служещ за улеснение при заключване.
http://obiavidnes.com/obiava/122699/vhodna-blindirana-vrata-s-dobra-toploizolaciyastilen-dizayn

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122698/kamagra-gold-za-myje

Батерия DJI OSMO
Батерия DJI OSMO, 980mAh
http://obiavidnes.com/obiava/122697/bateriya-dji-osmo

Врати с високо качество, богат избор на модели, размери и цветове!
Шоурум Doormann Русе предлага богато разнообразие на входни и интериорни врати – Огромен избор на модели, размери
и цветове… Тук ще намерите подходящата врата точно за Вас… Можете да ни намерите в гр. Русе, бул. „Цар
Освободител” на ъгъла на ул. „Ангел Кънчев” 37, за контакти: 0878/935-530, 082/ 280-042 или на www.ruse.doormann.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/122696/vrati-s-visoko-kachestvo-bogat-izbor-na-modeli-razmeri-i-cvetove

Врати с високо качество, богат избор на модели, размери и цветове!
Шоурум Doormann Русе предлага богато разнообразие на входни и интериорни врати – Огромен избор на модели, размери
и цветове… Тук ще намерите подходящата врата точно за Вас… Можете да ни намерите в гр. Русе, бул. „Цар
Освободител” на ъгъла на ул. „Ангел Кънчев” 37, за контакти: 0878/935-530, 082/ 280-042 или на www.ruse.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122695/vrati-s-visoko-kachestvo-bogat-izbor-na-modeli-razmeri-i-cvetove

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/122694/meizitangmeizitang-otslabni

Пасатор GORENJE HBX 883 QW
Пасатор GORENJE HBX 883 QW, DC мотор, SofTouch, Четворен нож, купа с вместимост 0.8л, 800 W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/122693/pasator-gorenje-hbx-883-qw

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/122692/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 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/122691/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Настолен компютър PC "Robber"
Настолен компютър PC "Robber", четириядрен Skylake Intel Core i5-6400 2.7/3.3GHz, 8GB DDR4, AMD Radeon R7 370 2GB
OC, 1TB 7200 rpm, 4x USB3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/122690/nastolen-kompyutyr-pc-robber

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/122689/30-50-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/122688/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/122687/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

500GB Toshiba HDWD105UZSVA
500GB Toshiba HDWD105UZSVA, SATA 6.0 Gb/s, 7200 rpm, 64MB, 3.5" (8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/122686/500gb-toshiba-hdwd105uzsva

Garmin DriveSmart 50LMT EU
Garmin DriveSmart 50LMT EU, автомобилна навигация, 5"(12.7 cm) WQVGA TFT дисплей, microSD, Bluetooth, Европа
http://obiavidnes.com/obiava/122685/garmin-drivesmart-50lmt-eu

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Toshiba Satellite A500, A505, TYPE1
http://obiavidnes.com/obiava/122684/ventilator-za-laptop

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Toshiba Satellite A500, A505, TYPE2 (Intel CPU Discrette Video card)
http://obiavidnes.com/obiava/122683/ventilator-za-laptop
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Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/122682/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Garmin DriveSmart 60LM EU
Garmin DriveSmart 60LM EU, автомобилна навигация, 6.1"(15.4 cm) WVGA TFT дисплей, microSD, Bluetooth, Европа
http://obiavidnes.com/obiava/122681/garmin-drivesmart-60lm-eu

Вентилатор с охладител за лаптоп
Вентилатор с охладител за лаптоп, Acer Aspire One D257, Happy2 Gateway LT28, LT40, Packard Bell
http://obiavidnes.com/obiava/122680/ventilator-s-ohladitel-za-laptop

Тонколона Philips BT110C
Тонколона Philips BT110C, 1.0, 4W, микрофон, устойчива на пръски (IPX 4), Bluetooth, USB, 3,5 мм жак, сива
http://obiavidnes.com/obiava/122679/tonkolona-philips-bt110c

Вентилатор с охладител за лаптоп
Вентилатор с охладител за лаптоп, HP Envy 14, envy 14T
http://obiavidnes.com/obiava/122678/ventilator-s-ohladitel-za-laptop

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/122677/levitra-aptechna-sexstimulant

Garmin DriveSmart 60LMT EU
Garmin DriveSmart 60LMT EU, автомобилна навигация, 6.1"(15.4 cm) WVGA TFT дисплей, microSD, Bluetooth, Европа
http://obiavidnes.com/obiava/122676/garmin-drivesmart-60lmt-eu

Входни, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на изгодни цени
Заповядайте във ВРАТИ БУРГАС и се потопете в голямото многообразие от висококачествени входни и интериорни
врати! Очакваме Ви на място в шоурума ни (гр. Бургас, ул. Индустриална №3а), всеки ден от понеделник до събота.
http://obiavidnes.com/obiava/122675/vhodni-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-izgodni-ceni

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-Стара Загора
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
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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/122674/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-stara-zagora

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS N53, N53JF, N73JN 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/122673/ventilator-za-laptop

kamagrata
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
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/122672/kamagrata

Купидон София - Еротичен Магазин
Еротичен магазин София ще намерите голямо разнообразие на интимни играчки и козметика за мъже и жени, вибратори
изработени от най-различни материали. Купидон София ви предлага еротично бельо, парти аксесоари за разкрепостени
двойки, двд-та и порно филми, секс шеги, любовни игрици за двама и още много други.
http://obiavidnes.com/obiava/122671/kupidon-sofiya---erotichen-magazin

Входни,алуминиеви,интериорни и стъклени врати
В шоурум Порта Нова имаме изобилие от интериорни и блиндирани врати, подходящи за всеки вкус и желание. Поради
постоянната си наличност на склад, можем да гарантираме качествено обслужване и навременна доставка.
Заповядайте на адрес: гр. Бургас, ул. Одрин №15 (зад спирката на Елкабел)
http://obiavidnes.com/obiava/122670/vhodnialuminieviinteriorni-i-stykleni-vrati

Тонколона Philips BT110B
Тонколона Philips BT110B, 1.0, 4W, микрофон, устойчива на пръски (IPX 4), Bluetooth, USB, 3,5 мм жак, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122669/tonkolona-philips-bt110b

Керамоти лято 2017
Керамоти - малкото гръцко градче, превърнало се в хит на предпочитаните дестинации от цяла източна България.
Керамоти е врязано на 1 км в Егейско море и разполага с красиво пристанище. Живописен малък полуостров с уникален
плаж, фин пясък и кристално чистите води на Егейско море.
Керамоти е идеално място за отдих и наслада на сетивата. Автентичните рибни таверни, близостта с о - в Тасос,
Кавала, Ксанти и р. Нестос дават възможност на летовниците да разнообразят всеки ден от почивката си.
Не случайно наричат Керамоти „перлата на Егейско море“. Близостта на Керамоти до България, добрите
възможности за отсядане в хотел, апартамент или къща го правят една от най – желанте дестинации при планиране
на почивката.
http://obiavidnes.com/obiava/122668/keramoti-lyato-2017
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Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Abilityschool
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/122667/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
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Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122666/bulgarian-for-foreigners

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, MSI VR610, VR630 TYPE 2
http://obiavidnes.com/obiava/122665/ventilator-za-laptop

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122664/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

kamagra jelly
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122663/kamagra-jelly

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало -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
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http://obiavidnes.com/obiava/122662/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122661/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 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/122660/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

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/122659/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.
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Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122658/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - ниво 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/122657/brazilski-portugalski----nivo-a2

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 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/122656/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора, изучавали
португалски, които са завършили ниво В1. В процеса на обучение се работи по разнообразни материали, като се
акцентира единствено върху езиковите елементи слушане с разбиране и говорене, без да се включват граматични
упражнения. Целта на курса е усвояването на лексика, подходяща за най-различни ситуации от ежедневието, и
прилагането й на практика. Провежда се всяка събота от 10.00 до 12.00, с продължителност 30 учебни часа. Цена 120
лв. Начало 15.10.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/122655/razgovoren-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/122654/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/122653/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/122652/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 09.12.2016г.
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/122651/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti
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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/122650/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ език
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/122649/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

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
http://obiavidnes.com/obiava/122648/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.
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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/122647/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/122646/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/122645/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS EEE PC 1005HA, 1001HA, 1008HA
http://obiavidnes.com/obiava/122644/ventilator-za-laptop

Интериорни и входни врати за дома
Врати Експрес София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове както на интериорни,
така и на блиндирани входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в
различни размери и модерен дизайн.
Адрес - бул. Акад. Иван Гешов 102( в близост до ВМА и Център по хигиена, в близост до нас има клон на Банка Пиреос).
Телефон за връзка - 0899 69 10 75
web адрес - www.vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/122643/interiorni-i-vhodni-vrati-za-doma
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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
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86
http://obiavidnes.com/obiava/122642/koledna-promociya-za-izrabotka-na-uebsayt-s-otstypki-do-40-procenta-ot-siteonebg

Тонколона Philips BT110A
Тонколона Philips BT110A, 1.0, 4W, микрофон, устойчива на пръски (IPX 4), Bluetooth, USB, 3,5 мм жак, синя
http://obiavidnes.com/obiava/122641/tonkolona-philips-bt110a

Блиндирана входна врата модел 701-B
блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Комплектът включва:
крило
10см фиксирана каса
гумени уплътнения на крилото и касата
брава
иноксови дръжки
секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа
вградени в касата регулируеми панти
праг
крепежни елементи за монтажа на вратата
шпионка.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна.
Ако търсите нещо по – нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността
http://obiavidnes.com/obiava/122640/blindirana-vhodna-vrata-model-701-b

мейзитанг продукт за отслабване
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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/122639/meyzitang-produkt-za-otslabvane

Гърция къщи – Керамоти
Керамоти предлага на своите гости да се насладят пълноценно на почивката си в
Комфортните и луксозно обзаведени къщи „Керамоти апартаментс“ или „Парадайс хаус“.
Приятната атмосфера на потъналото в зеленина китно градче Керамоти и предразполагащият за релакс интериор на
къщите са идеален избор за почивка с семейството или приятна компания.
Къщите са оборудвани с всички съвременни удобства като безплатен Wi Fi интернет, цифрова телевизия, цялостно
кухненско оборудване и ежедневно камериерско почистване. Всичко това е важна част, без която не можем да се
насладим на най – хубавия плаж на Балканите в Керамоти.
http://obiavidnes.com/obiava/122638/gyrciya-kyshti--keramoti

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Asus X53S, A43, K53S, A53S, K53SJ, K43, X43, X43S, X43SC, 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/122637/ventilator-za-laptop

Врати всякакви видове : http://borman-bg.com/
Борман България ви предлага всякакви видове врати , включително и такива , налични на склад с възможност за монтаж
до 7 дни.
Сайта ни е: http://borman-bg.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/122636/vrati-vsyakakvi-vidove---httpborman-bgcom

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS K72F, K72JR 4 pins
http://obiavidnes.com/obiava/122635/ventilator-za-laptop

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122634/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122633/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, ASUS UL30A, UL30J, UL30V, UL30VT, X32A, U35, U35JC, EEE PC 1201 1201T
http://obiavidnes.com/obiava/122632/ventilator-za-laptop

Вентилатор с охладител за лаптоп
Вентилатор с охладител за лаптоп, DELL Inspiron 15R N5010 with Heatsink for Discrete Video (Intel CPU)
http://obiavidnes.com/obiava/122631/ventilator-s-ohladitel-za-laptop

Тайландски масаж
"Тайландски масаж" или "Тай йога масаж" е древна лечебна система, съчетаваща акупресура, индийски аюрведа
принципи, и подпомагащи йога пози. СПА и уелнес център по Тай-масаж, в който процедурите се извършват от
специалисти, носители на тази уникална традиция от Тайланд. Това е добра практика за предаване на спецификата на
тайландската традиция и сакралните знания на тази малко позната у нас култура.
http://www.thaimassage.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/122630/taylandski-masaj

Тонколона Philips BM6B
Тонколона Philips BM6B, 2.0, 2x 7.5W, Bluetooth, izzylink™, устойчива на пръски (IPX 4), 3,5 мм жак, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122629/tonkolona-philips-bm6b

Switch ZyXEL XGS3700-24
Switch ZyXEL XGS3700-24, 10 000 Mbps, 24-ports, 4x SFP+
http://obiavidnes.com/obiava/122628/switch-zyxel-xgs3700-24

Тонколона Philips BM5B
Тонколона Philips BM5B, 2.0, Bluetooth, izzylink™, черна
http://obiavidnes.com/obiava/122627/tonkolona-philips-bm5b

Switch ZyXEL XGS-4528F
Switch ZyXEL XGS-4528F, 10 000 Mbps, 24-ports, 2x 10GbE CX4
http://obiavidnes.com/obiava/122626/switch-zyxel-xgs-4528f

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Enterprise M501/506/MFP M527 series /87A/ Black P№CF287A - заб.:9000k
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КАСЕТА ЗА HP LaserJet Enterprise M501/506/MFP M527 series /87A/ Black P№CF287A - заб.:9000k
http://obiavidnes.com/obiava/122625/kaseta-za-hp-laserjet-enterprise-m501506mfp-m527-series-87a-black-pcf287a--

Проектор Optoma ML750ST
Проектор Optoma ML750ST, DLP, FHD (1920 x 1080), 20 000:1, 800 lm, HDMI/MHL, VGA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122624/proektor-optoma-ml750st

Firewall ZyXEL USG20
Firewall ZyXEL USG20, 5x VPN (IPSec/1x SSL), 5x 1GbE (4x LAN/DMZ, 2x WAN), 1x USB
http://obiavidnes.com/obiava/122623/firewall-zyxel-usg20

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Enterprise MFP M604/630 /81A/ Black - P№ CF281A - заб.:10500k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Enterprise MFP M604/630 /81A/ Black - P№ CF281A - заб.:10500k
http://obiavidnes.com/obiava/122622/kaseta-za-hp-laserjet-enterprise-mfp-m604630-81a-black---p-cf281a---zab105

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L365 с подарък чадър с логото на
марката
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L365 с подарък чадър с логото на марката, цветен
принтер/копир/скенер, 5760 x 1440 dpi, 33стр/мин, WiFi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122621/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-epson-l365-s-podaryk-chadyr-s-logot

Интериорен дизайн на спални, холове, детски стаи, бани
Нашето професионално дизайн студио може да превърне всяка идея в реалност. С добре мотивиран млад и амбициозен
екип с достатъчно натрупан опит в тази специфична сфера, ви очаква висок продукт и добър процент на ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/122620/interioren-dizayn-na-spalni-holove-detski-stai-bani

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L455 с подарък чанта с логото на
марката
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L455 с подарък чанта с логото на марката, цветен
принтер/копир/скенер, 5760x1440 dpi, 33стр/мин, A4, WiFi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122619/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-epson-l455-s-podaryk-chanta-s-logot

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/122618/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Етикетен принтер Brother PT-D600VP
Етикетен принтер Brother PT-D600VP, LCD дисплей, Термо-трансферен печат, макс. ширина на лентата 24mm, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122617/etiketen-printer-brother-pt-d600vp

oтслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благoдарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
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http://obiavidnes.com/obiava/122616/otslabni-s-lida

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L565 с подарък чанта с логото на
марката
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Epson L565 с подарък чанта с логото на марката, цветен
принтер/копир/скенер/факс, 5760 x 1440 dpi, 33 стр/мин, A4, Wi-Fi, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122615/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-epson-l565-s-podaryk-chanta-s-logot

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/122614/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Гърция апартаменти – Керамоти
Керамоти разполага с ваканционни еднофамилни къщи, разположени в близост до плажа на живописното гръцко градче
Керамоти. Модерното обзавеждане, уютен интериор и стил допринасят за това, гостите да се чувстват удобно.
Комфортните апартаменти, които се отдават под наем са снабдени с всички съвременни удобства като безплатен Wi
Fi интернет, цифрова телевизия, цялостно кухненско оборудване и ежедневно камериерско почистване.
Всичко това е част от доброто изкарване на мястото с най – хубавия плаж на Балканите – Керамоти.
http://obiavidnes.com/obiava/122613/gyrciya-apartamenti--keramoti

Sex Shop Blagoevgrad
Добре дошли на страницата препращаща ви към официалният сайт на секс шоп Благоевград. Елате на място или
посетете УРЛ линка за да се възползвате от неверотяно тънките оферти на всякакви сексуални, еротични, интимни,
забавни или не любовни пособия и играчки, както и мноого порно и секс облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/122612/sex-shop-blagoevgrad

Mастиленоструен принтер с подарък слушалки Defender B550
Mастиленоструен принтер с подарък слушалки Defender B550, цветен, 5760x1440 dpi, 27/мин, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122611/mastilenostruen-printer-s-podaryk-slushalki-defender-b550

Термопечатащ мобилен принтер Brother PJ-723
Термопечатащ мобилен принтер Brother PJ-723, монохромен, 300x300dpi, 8 стр/мин, USB 2.0 Mini Type B, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122610/termopechatasht-mobilen-printer-brother-pj-723

Кърти плочки
Най-удобният метод да се възползвате от изгодни и ефикасни къртачески и ремонтни услуги е да хвърлите бърз поглед в
уебсайта на Тишо Строй ООД. Готови сме да помогнем при къртене на тухли и бетон, разрушаване на стени, гаражи и
стари постройки, изкъртване на подпрозорци и дограма, както и всички видове замазки и мозайки. Разполагате с
възможността да заявите една обща услуга, комбинираща различни видове действия. С нея ще се възползвате от супер
изгодна цифра
http://obiavidnes.com/obiava/122609/kyrti-plochki

Къртене, чистене и извозване на ниски цени
Ако се нуждаете от помощ при ремонта вкъщи, разглобяването на различни конструкции или освобождаване на
помещения от непотребни боклуци, обърнете се към http://razbiva.com/. Нашите професионалисти предоставят
възможно най-задоволителните услуги по къртене и извозване. Работим експресно и с отлично качество къртене на
бетон, мозайки, мазилки и замазки. Също така с усърдие се трудим върху демонтаж на тръби, дограма и балкони.
Повикайте ни и при нужда от пробиване на дупки и отвори. И не на последно място - събираме целия боклук след
ремонта. Отдаваме и специализирана техника за почистване след ремонт.
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http://obiavidnes.com/obiava/122608/kyrtene-chistene-i-izvozvane-na-niski-ceni

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS6050
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS6050, цветен принтер/скенер/копир, 4800x1200 dpi,
33 стр/мин, Wi-Fi, USB, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122607/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts6050

Термопечатащ мобилен принтер Brother PJ-722
Термопечатащ мобилен принтер Brother PJ-722, монохромен, 203x200dpi, 8 стр/мин, USB 2.0 Mini Type B, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122606/termopechatasht-mobilen-printer-brother-pj-722

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/122605/levitra-aptechna

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5053 (сив)
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS5053 (сив), цветен принтер/скенер/копир, 4800x1200
dpi, 28 стр/мин, Wi-Fi, A4
http://obiavidnes.com/obiava/122604/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts5053-siv

kamagra gold
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена
ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/122603/kamagra-gold

Интериорни врати
Интериорни врати от Борман България, Налични модели на склад с възможност за монтаж до 7 дни включително и
модели за обличане на металните каси на панелките.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/vrati-interiorni-borman/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/122602/interiorni-vrati

Firewall ZyXEL USG60W
Firewall ZyXEL USG60W, 20x VPN (IPSec/20x SSL), 2.4 & 5GHz, (4x LAN/DMZ, 2x WAN), 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/122601/firewall-zyxel-usg60w

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/122600/30-50-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/122599/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8053(кафяв)
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8053(кафяв), цветен принтер/скенер/копир,
4800x2400 dpi, 33 стр/мин, A4, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122598/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts8053kafyav

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/122597/inkubatori

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/122596/otslabni-s-meyzitang

Скенер Brother PDS-5000F
Скенер Brother PDS-5000F, 600dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, USB 3.0 Type B
http://obiavidnes.com/obiava/122595/skener-brother-pds-5000f

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. http://kamagrata.com
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Скенер Brother ADS-3600W
Скенер Brother ADS-3600W, 1200dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, 512MB RAM, цветен сензорен дисплей, Wi-Fi, NFC,
USB 3.0 Type B, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/122593/skener-brother-ads-3600w

Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8052 (червен)
Мултифункционално мастиленоструйно устройство Canon PIXMA TS8052 (червен), цветен принтер/скенер/копир,
9600x2400 dpi, 33 стр/мин, A4, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/122592/multifunkcionalno-mastilenostruyno-ustroystvo-canon-pixma-ts8052-cherven

Скенер Brother ADS-3600W
Скенер Brother ADS-3600W, 1200x1200 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, 256MB RAM, USB 3.0 Type B, LAN
http://obiavidnes.com/obiava/122591/skener-brother-ads-3600w

Слушалки Philips SHL3065WT DJ Style
Слушалки Philips SHL3065WT DJ Style, микрофон, 1,2 м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/122590/slushalki-philips-shl3065wt-dj-style

Слушалки Philips SHL3065BL DJ Style
Слушалки Philips SHL3065BL DJ Style, микрофон, 1,2 м кабел, сини
http://obiavidnes.com/obiava/122589/slushalki-philips-shl3065bl-dj-style

Проектор Optoma X319USTir
Проектор Optoma X319USTir, DLP, XGA (1024 x 768), 18 000:1, 3200 ANSI lm, 2x HDMI, 2x VGA, RJ-45, RS-232, USB,
3D-Sync
http://obiavidnes.com/obiava/122588/proektor-optoma-x319ustir

Калъф за ръка XtremeMac за Apple iPhone 6S
Калъф за ръка XtremeMac за Apple iPhone 6S, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, Samsung S6, Samsung S6 Edge,
Samsung S5, Ipod, iTouch, Lumia, Blackberry, розов/черен
http://obiavidnes.com/obiava/122587/kalyf-za-ryka-xtrememac-za-apple-iphone-6s

Калъф за ръка XtremeMac за Apple iPhone 6S
Калъф за ръка XtremeMac за Apple iPhone 6S, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, Samsung S6, Samsung S6 Edge,
Samsung S5, Ipod, iTouch, Lumia, Blackberry, син/черен
http://obiavidnes.com/obiava/122586/kalyf-za-ryka-xtrememac-za-apple-iphone-6s

Настолен компютър PC "The Assistant"
Настолен компютър PC "The Assistant", двуядрен Skylake Intel Pentium G4400 3.3GHz, GeForce GT 710 2GB (HDMI), 4GB
DDR4, 1TB 7200 rpm, Free DOS, 5kg
http://obiavidnes.com/obiava/122585/nastolen-kompyutyr-pc-the-assistant

Настолен компютър PC "Warlock"
Настолен компютър PC "Warlock", четириядрен Skylake Intel Core i7-6700 3.4/4GHz, nVidia GeForce GTX 1060 6GB (DP),
8GB DDR4, 2TB 7200 rpm & 512GB SSD, 1x USB 3.1 (Type-C), Free DOS, 10kg
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Настолен компютър PC "Mage"
Настолен компютър PC "Mage", четириядрен Skylake Intel Core i5-6500 3.2/3.6GHz, AMD Radeon RX460 4GB (DP), 8GB
DDR4, 1TB 7200 rpm & 256GB SSD, 2x USB 3.0, Free DOS, 10kg
http://obiavidnes.com/obiava/122583/nastolen-kompyutyr-pc-mage

Настолен компютър PC "Tauren"
Настолен компютър PC "Tauren", двуядрен Skylake Intel Core i3-6100 3.7GHz, GeForce GTX 1050 2GB (DP), 8GB DDR4, 1TB
7200 rpm, 2x USB 3.0, Free DOS, 7kg
http://obiavidnes.com/obiava/122582/nastolen-kompyutyr-pc-tauren

Всякакви частични, основни жилищни ремонти и преустройства
Къртене ,направа и ремонт на покриви, топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и
шпакловка , шлайфан и щампован бетон , сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети
,всякакви декорации и декоративни мазилки , обръщане на прозорци , усвояве на тераси , гипсокартон , окачени тавани
,скрито осветление ,всякакви вътрешни и външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни
консултации ,оферта , договор ,коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/122581/vsyakakvi-chastichni-osnovni-jilishtni-remonti-i-preustroystva

Блиндирана входна врата
Представяме входна блиндирана врата, изработена от 1,5 мм. праховобоядисан метал и 10мм. МДФ-фрезовани панели с
ламинатно покритие в красив бял цвят. Размерите на вратата с касата - 92/200 см., 86/197см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 10мм. МДФ-ламинирани панела, а за шумо- и топлоизолация е
добавена каменна 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. Вратата е снабдена с две независими заключващи
системи DAF-моноблок всяка с по три активни шипа, като към модела е добавена и трета скрита ключалка тип „резе“
от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- крило;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см;
- обков - иноксова подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за
външната страна;
- шпионка с метално чукче, панти, два секретни патрона с по три ключа и трета допълнителна ключалка, бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
чрез които крилото винаги е здраво закачено към касата в затворено положение на вратата.
Повърхността на вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата и не е подходяща за излагане
на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да я предпазва от UV-лъченията.
http://obiavidnes.com/obiava/122580/blindirana-vhodna-vrata

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.
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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/122578/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

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/122577/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

Цифрова ултразвукова вана 2 л – София
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122576/cifrova-ultrazvukova-vana-2-l--sofiya

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в
съответствие с международните нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно
затопляне, а не прекалено висока топлина. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на
тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122575/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122573/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
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/122572/dregeri---alkoholni-testeri

kamagra
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
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/122571/kamagra

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122570/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

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/122569/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
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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/122568/ovlajnitel-na-vyzduha-s-yonizator

Проектор Optoma W319USTir
Проектор Optoma W319USTir, DLP, UXGA (1600 x 1200), 3300 ANSI lm, 2x HDMI, 2x VGA, RJ-45, RS-232, USB, 3D-Sync
http://obiavidnes.com/obiava/122567/proektor-optoma-w319ustir

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
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/122566/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Ултразвукова вана – две години гаранция
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/122565/ultrazvukova-vana--dve-godini-garanciya

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/122564/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Къщи в Керамоти – Гърция
Керамоти е малко и китно курортно градче, което предлага на гостите си уютни и стилно обзаведени апартаменти и
къщи в близост до плажа. Комплексът Керамоти разполага с най – добрите места за настаняване според
предпочитанията на летуващите. Доброто обслужване и уютната обстановка ви потапят във ваканционния дух на
градчето Керамоти. За да се насладите изцяло на почивката си в Гърция - Керамоти и нищо да не ви липсва,
еднофамилните къщи и апартаменти са оборудвани и снабдени с всички съвременни удобства. Гостоприемството и
богатият околосветски опит на стопаните са част от добрите условия за почивка на мястото с най – хубавия плаж на
Балканите – Керамоти.
http://obiavidnes.com/obiava/122563/kyshti-v-keramoti--gyrciya

Апарат за дестилиране на вода за дома
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/122562/aparat-za-destilirane-na-voda-za-doma

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/122561/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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,
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/122560/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Crest 3D White - ленти за искрящо бели зъби
Чрез лентите за избелване на зъби Crest Whitestrips ще постигнете мечтаната холивудска усмивка за период от по-малко
от два месеца. Резултатите са зашеметяващи благодарение на ефикасния гел за избелване, който съдържат. Лентите
на Crest са изцяло безвредни за зъбите и тяхната употреба не боли. С помощта на тяхното действие ще успеете да
премахнете остатъците от напитки и храни и ще направите по-бели усмивката си за дълго време.
http://obiavidnes.com/obiava/122559/crest-3d-white---lenti-za-iskryashto-beli-zybi

Garmin eTrex Touch 25
Garmin eTrex Touch 25, ръчна навигация, 2.6"(6.60 cm) TFT дисплей, 4GB + micro SD, IPX7
http://obiavidnes.com/obiava/122558/garmin-etrex-touch-25

БАРАБАН ЗА SAMSUNG ML-451x/501x - Black - P№ MLT-R307 - заб.:60000k
БАРАБАН ЗА SAMSUNG ML-451x/501x - Black - P№ MLT-R307 - заб.:60000k
http://obiavidnes.com/obiava/122557/baraban-za-samsung-ml-451x501x---black---p-mlt-r307---zab60000k

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122556/kamagra-gel

Инкубатори - идва време за люпене
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
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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/122555/inkubatori---idva-vreme-za-lyupene

Продукти за хранене на пчели в онлайн магазин Мултимакс
Пчелната храна е най-важна за да се грижите добре за своя пчелин. Не можете да оставяте пчелите да си набавят сами
нужната им храна, най-вече през зимата. Посетете онлайн магазин Мултимакс и купете хубава допълнителна храна с
полезни вещества на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/122554/produkti-za-hranene-na-pcheli-v-onlayn-magazin-multimaks

Индивидуално обучение по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122553/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122552/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Индивидуално обучение по руски език
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/122551/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122550/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122549/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122548/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122547/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122546/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122545/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122544/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122543/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122542/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122541/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/122540/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Flip Wallet XtremeMac
Flip Wallet XtremeMac, кожен, за Apple iPhone 6, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122539/flip-wallet-xtrememac

Поставяне на уретрален катетър
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
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подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/122538/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър, извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Съпричастност, отговорност и взаимно доверие с всеки потърсил нашата подкрепа за достойно преодоляване на
възникнал здравословен и възрастов проблем.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/122537/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

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/122536/meizitang

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/122535/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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.
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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/122534/koledna-promociya-za-izrabotka-na-uebsayt-s-otstypki-do-40-procenta-ot-siteonebg

Предпазен капак за таблети Vogel's ТММ 1000 до 12" (30.48 cm)
Предпазен капак за таблети Vogel's ТММ 1000 до 12" (30.48 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/122533/predpazen-kapak-za-tableti-vogels-tmm-1000-do-12-3048-cm

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Разговор
·
Четене
·
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·
бизнес курс
·
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
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индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122532/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122531/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
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Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/122530/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Flip Wallet XtremeMac
Flip Wallet XtremeMac, кожен, с огледалце, за Apple iPhone 6, iPhone 6S и iPhone 6S Plus, бял
http://obiavidnes.com/obiava/122529/flip-wallet-xtrememac

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/122528/30-50-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/122527/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за Apple iPhone 6 iPhone 6S
Страничен протектор с гръб XtremeMac Microshield Fade за Apple iPhone 6 iPhone 6S, сив/черен
http://obiavidnes.com/obiava/122526/stranichen-protektor-s-gryb-xtrememac-microshield-fade-za-apple-iphone-6-iphone-6

КУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
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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/122525/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

КУПУВАМЕ 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 !
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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/122524/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

КУПУВАМЕ 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 .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/122523/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Garmin eTrex Touch 30x
Garmin eTrex Touch 30x, ръчна навигация, 2.2"(5.58 cm) TFT дисплей, 3.7GB + micro SD, Източна Европа
http://obiavidnes.com/obiava/122522/garmin-etrex-touch-30x

Flip Wallet Beyza
Flip Wallet Beyza, кожен, универсален, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/122521/flip-wallet-beyza

Калъф тип джоб Beyza
Калъф тип джоб Beyza, кожен, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/122520/kalyf-tip-djob-beyza

Garmin eTrex Touch 20x
Garmin eTrex Touch 20x, ръчна навигация, 2.2"(5.58 cm) TFT дисплей, 3.7GB + micro SD, BlueChar, IPX7, USB, Източна
Европа
http://obiavidnes.com/obiava/122519/garmin-etrex-touch-20x

Калъф тип джоб Beyza
Калъф тип джоб Beyza, кожен, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/122518/kalyf-tip-djob-beyza

Стойка Xavax "Rondello"
Стойка Xavax "Rondello", за Tassimo, 64 капсули, въртяща се стойка
http://obiavidnes.com/obiava/122517/stoyka-xavax-rondello

Капсули Xavax Coffeeduck
Капсули Xavax Coffeeduck, за Nespresso машини, 3бр., за многократна употреба
http://obiavidnes.com/obiava/122516/kapsuli-xavax-coffeeduck

Стойка Xavax "Donatore"
Стойка Xavax "Donatore", за Nespresso, 36 капсули, метална
http://obiavidnes.com/obiava/122515/stoyka-xavax-donatore

Дигитален компас – швейцарски сензор
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,
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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/122514/digitalen-kompas--shveycarski-senzor

Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател
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/122513/cifrova-ultrazvukova-dvulitrova-vana-za-pochistvane--s-nagrevatel

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/122512/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Детоьикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) – 1 бр.,
Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1
комплект, Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122511/detoyikatori

Душ-слушалка с турмалин от ТехноМаг
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
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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/122510/dush-slushalka-s-turmalin-ot-tehnomag

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122509/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
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/122508/dregeri---alkoholni-testeri

Семеен душ за зъби – София – ТехноМаг
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122507/semeen-dush-za-zybi--sofiya--tehnomag

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/122506/ovlajniteli-na-vyzduha

Ултразвуков овлажнител 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
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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/122505/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
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/122504/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, на ножчета за бръснене,
глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици,
гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови
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/122503/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/122502/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Ултразвукова пералня - система SILVER
Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/122501/ultrazvukova-peralnya---sistema-silver

Биде - приставка
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/122500/bide---pristavka

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122499/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/122498/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно
зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и
поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122497/destilatori

Дестилатори
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно
зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и
поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122496/destilatori

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/122495/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
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http://obiavidnes.com/obiava/122494/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/122493/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

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/122492/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Видеозаснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/122491/videozasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balove

Видеозаснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/122490/videozasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balove

Почистващ препарат Xavax Quick Bio Descaler 110798
Почистващ препарат Xavax Quick Bio Descaler 110798, за почистване на котлен камък от всякакви уреди
http://obiavidnes.com/obiava/122489/pochistvasht-preparat-xavax-quick-bio-descaler-110798

Топки за сушилня Xavax 111013
Топки за сушилня Xavax 111013, многократна употреба, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/122488/topki-za-sushilnya-xavax-111013

Почистващ препарат Xavax Glass Ceramic Cleaner 111726
Почистващ препарат Xavax Glass Ceramic Cleaner 111726, за стъклокерамика, 250мл
http://obiavidnes.com/obiava/122487/pochistvasht-preparat-xavax-glass-ceramic-cleaner-111726
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Крачета за пералня/миялна/сушилня Xavax 110879
Крачета за пералня/миялна/сушилня Xavax 110879, универсални
http://obiavidnes.com/obiava/122486/kracheta-za-peralnyamiyalnasushilnya-xavax-110879

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
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/122485/kamagra-gel-za-myje

Поставка Xavax Stacking Kit 111363
Поставка Xavax Stacking Kit 111363, за пералня/сушилня, за надграждане, универсална
http://obiavidnes.com/obiava/122484/postavka-xavax-stacking-kit-111363

Кухненски кантар Xavax Milla 106993
Кухненски кантар Xavax Milla 106993, дигитален, до 5кг, авт. изкл. след 1мин, едини за измерване грам, унция, мл. и LB,
сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/122483/kuhnenski-kantar-xavax-milla-106993

Интериорни врати
Предлагаме качествени Чешки врати на изгодни цени и със стилен и модерен дизайн.На вашето внимание интериорна
врата с код 208,цвят перла
http://obiavidnes.com/obiava/122482/interiorni-vrati

Стойка Xavax "Rondello"
Стойка Xavax "Rondello", за Dolce Gusto, 32 капсули, метална
http://obiavidnes.com/obiava/122481/stoyka-xavax-rondello

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://porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/122480/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ My Screen Protector за Apple iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ My Screen Protector за Apple iPhone 7
http://obiavidnes.com/obiava/122479/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-my-screen-protector-za-apple-iphon

ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА ИВЕТА - GSM: 090 363 049
ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА ИВЕТА - GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/122478/chereshkata-na-tortata-iveta---gsm--090-363-049

ХАРИЗМАТИЧНАТА ВАЛЕНТИНА -- GSM: 090 363 069
ХАРИЗМАТИЧНАТА ВАЛЕНТИНА -- GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/122477/harizmatichnata-valentina----gsm-090-363-069

ЛЮБВЕОБИЛНАТА ЗОРИ - изпрати SMS с текст zori до номер 191999
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ЛЮБВЕОБИЛНАТА ЗОРИ - изпрати SMS с текст zori до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/122476/lyubveobilnata-zori---izprati-sms-s-tekst-zori-do-nomer-191999

ЕКЗОТИЧНАТА ВЕНЕТА -DSM 090 363 049
ЕКЗОТИЧНАТА ВЕНЕТА -DSM 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/122475/ekzotichnata-veneta--dsm-090-363-049

СТРАСТНАТА ПЛАМЕНА- GSM: 090 363 069
СТРАСТНАТА ПЛАМЕНА- GSM: 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/122474/strastnata-plamena--gsm-090-363-069

ГЛЕЗАНАТА НАТАЛИЯ -изпрати SMS с текст nataliq до номер 191999
ГЛЕЗАНАТА НАТАЛИЯ -изпрати SMS с текст nataliq до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/122473/glezanata-nataliya--izprati-sms-s-tekst-nataliq-do-nomer-191999

kamagra
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/122472/kamagra

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/122471/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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/122470/zaemi---idvat-praznici

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/, 3D Diamond, My Screen Protector за Samsung Galaxy S7 Edg
http://obiavidnes.com/obiava/122469/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

Входна врата
Представяме входна врата, изработена от метал и 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. Покритието на
вратата е боя. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален
обков -брава, иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата
и шпионка.Моделът има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип „резе“.
Дръжката е с отделна розетка.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре изразена релефна дървесна шарка.Орнаментът на
модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища,
така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне.
http://obiavidnes.com/obiava/122468/vhodna-vrata
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Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ My Screen Protector за Samsung Galaxy J7 2016
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ My Screen Protector за Samsung Galaxy J7 2016
http://obiavidnes.com/obiava/122467/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-my-screen-protector-za-samsung-gal

Блиндирана входна врата 516
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 см. и 90/197см. Дебелината на
крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна. Покритието е устойчиво на
преки атмосферни влияния.Моделът се произвежда в тъмно кафяв цвят(касата и рамката на крилото) в съчетание със
светло кафяв( средна част) . Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и
касата, метален обков -брава, дръжки в цвят бронз ,2 бр. независими секретни ключалки,два патрона с капачки против
разбиване + трета допълнителна тип “резе”,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за
монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е много подходящ за къщи. Стилна врата с правоъгълни форми и ясно изразена дървесна шарка.Дръжките са
с по-нестандартни форма и ръкохватка. Моделът придава завършен вид на Вашето жилище!
http://obiavidnes.com/obiava/122466/blindirana-vhodna-vrata-516

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ My Screen Protector за Samsung Galaxy S7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ My Screen Protector за Samsung Galaxy S7
http://obiavidnes.com/obiava/122465/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-my-screen-protector-za-samsung-gal

Трябва ви врата: http://vrati-borman.com/
Борман България има всякакви видове врати: входни, вътрешни, външни, интериорни, блиндирани, пожароустойчиви, за
баня... Налични модели монтаж до 7 дни.
Сайта ни е: http://vrati-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/122464/tryabva-vi-vrata---httpvrati-bormancom

Външна батерия/power bank/ Cellular Line
Външна батерия/power bank/ Cellular Line, с котка и куче, 2200mAh, розова
http://obiavidnes.com/obiava/122463/vynshna-bateriyapower-bank-cellular-line

meizitang-strahoten produkt za otslabvane
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/122462/meizitang-strahoten-produkt-za-otslabvane

Изнасяне на стари мебели - бригада за извозване
Фирма за извозване на стари мебели, изнасяне на битови и строителни отпадъци. Цени за изнасяне на отпадъци в чували,
демонтаж на мебели, товарене и разтоварване на депо в София. Изхвърляне на стари мебели и всякаква покъщнина от
високи етажи пеша. Събиране на дребни отпадъци в наши чували, товарене в големи камиони за битови и строителни
боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/122461/iznasyane-na-stari-mebeli---brigada-za-izvozvane

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/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.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
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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
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/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!
Вижте още на: http://WWW.SITEONEBG.COM
Изработка на Динамичен уебсайт (с Админ-панел)+Лого.
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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"
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".
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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
зарядно (12V - 24V) към запалката

Страница 69/73

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.11.2016

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
O Тегло: 15 кг
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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

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
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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
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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СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
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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-
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