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Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124159/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Лаптоп HP ProBook 450 G4 (W7C84AV_99087336)(сребрист)
Лаптоп HP ProBook 450 G4 (W7C84AV_99087336)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz, 15.6"
(39.62 cm), Full HD LED Display & GeForce 930MX 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD + 256GB M.2 SSD, 2x USB 3.0, Free
DOS, 2.07kg
http://obiavidnes.com/obiava/124158/laptop-hp-probook-450-g4-w7c84av_99087336srebrist

Лаптоп HP ProBook 450 G4 (W7C85AV_99084777)
Лаптоп HP ProBook 450 G4 (W7C85AV_99084777), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5GHz, 15.6" (39.62 cm), Full
HD LED Display & GeForce 930MX 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD + 256GB M.2 SSD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.07kg
http://obiavidnes.com/obiava/124157/laptop-hp-probook-450-g4-w7c85av_99084777

Калъф Xiaomi XI181 за Redmi Pro
Калъф Xiaomi XI181 за Redmi Pro, полупрозрачен, бял
http://obiavidnes.com/obiava/124156/kalyf-xiaomi-xi181-za-redmi-pro

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124155/pravete-pari-po-internet

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 40яйца,60,80,100 и 120яйца.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/124154/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Калъф Xiaomi XI181 за Redmi Pro
Калъф Xiaomi XI181 за Redmi Pro, полупрозрачен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124153/kalyf-xiaomi-xi181-za-redmi-pro
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124152/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/124151/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/124150/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Дисплей за Xiaomi Redmi Note 2 и Xiaomi Redmi Note 2 Prime
Дисплей за Xiaomi Redmi Note 2 и Xiaomi Redmi Note 2 Prime, IPS LCD, original, с тъчскрийн, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124149/displey-za-xiaomi-redmi-note-2-i-xiaomi-redmi-note-2-prime

Заем за Коледа
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Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/124148/zaem-za-koleda

Електровъдици - 350W, 1000W, 2000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
350 lv
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W)
300лв.
Електровъдица MINI - удобна за река и малки вирове. Коледна сена 150 лв. Продавам електрически въдици, Схеми, печатни
платки и техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
https://www.youtube.com/watch?v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/124147/elektrovydici---350w-1000w-2000w

Калъф Xiaomi XI180 за Redmi Note 3 Pro
Калъф Xiaomi XI180 за Redmi Note 3 Pro, кожен, златист
http://obiavidnes.com/obiava/124146/kalyf-xiaomi-xi180-za-redmi-note-3-pro

Инкубатори - коледни цени+подарък
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
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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/124145/inkubatori---koledni-cenipodaryk

Силиконов протектор Xiaomi XI173 за Mi 5S
Силиконов протектор Xiaomi XI173 за Mi 5S, силиконов, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124144/silikonov-protektor-xiaomi-xi173-za-mi-5s

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Xiaomi XI171 за Mi Max
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Xiaomi XI171 за Mi Max, златист
http://obiavidnes.com/obiava/124143/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-xiaomi-xi171-za-mi-max

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124142/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Xiaomi XI171 за Mi Max
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Xiaomi XI171 за Mi Max, бял
http://obiavidnes.com/obiava/124141/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-xiaomi-xi171-za-mi-max

Протектор Nillkin XI155 за Redmi 3/Pro/S
Протектор Nillkin XI155 за Redmi 3/Pro/S, пластмасов, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124140/protektor-nillkin-xi155-za-redmi-3pros

Протектор Xiaomi XI149 за Mi 5
Протектор Xiaomi XI149 за Mi 5, силикон и пластмаса, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/124139/protektor-xiaomi-xi149-za-mi-5

0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс.
топлоизолация. обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. . замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място. започване веднага,
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/124138/0882551735-dokazano-kachestvo-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploi

Страница 4/77

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.12.2016

Протектор тип "бележник" Xiaomi XI121 за Redmi 3
Протектор тип "бележник" Xiaomi XI121 за Redmi 3, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124137/protektor-tip-belejnik-xiaomi-xi121-za-redmi-3

Дисплей за Xiaomi Mi4 LTE
Дисплей за Xiaomi Mi4 LTE, с тъчскрийн, LCD original, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124136/displey-za-xiaomi-mi4-lte

Протектор Devia Keyboard Protector за клавиатурата на MacBook 12
Протектор Devia Keyboard Protector за клавиатурата на MacBook 12, силиконов, прозрачен-мат
http://obiavidnes.com/obiava/124135/protektor-devia-keyboard-protector-za-klaviaturata-na-macbook-12

Протектор Devia Macsuit Full Protection - комплект защитни покрития за екрана
Протектор Devia Macsuit Full Protection - комплект защитни покрития за екрана, пада и корпуса на MacBook 12,
тъмносив
http://obiavidnes.com/obiava/124134/protektor-devia-macsuit-full-protection---komplekt-zashtitni-pokritiya-za-ekrana

Протектор Devia Macsuit Full Protection - комплект защитни покрития за екрана
Протектор Devia Macsuit Full Protection - комплект защитни покрития за екрана, пада и корпуса на MacBook 12,
сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/124133/protektor-devia-macsuit-full-protection---komplekt-zashtitni-pokritiya-za-ekrana

Стойка за кола Devia за радиатора на кола
Стойка за кола Devia за радиатора на кола, за смартфони до 6 инча, бял-розов
http://obiavidnes.com/obiava/124132/stoyka-za-kola-devia-za-radiatora-na-kola

Кафемашина Krups Latt Espress Metal EA829D10
Кафемашина Krups Latt Espress Metal EA829D10, 1450 W, 15 bar налягане, Мелачка за кафе, Резервоар за мляко, Система
за Капучино, LED Display, металик
http://obiavidnes.com/obiava/124131/kafemashina-krups-latt-espress-metal-ea829d10

Зарядно устройство Devia Rockwall 2
Зарядно устройство Devia Rockwall 2, 2xUSB порта, 3.4 ампера, бял
http://obiavidnes.com/obiava/124130/zaryadno-ustroystvo-devia-rockwall-2

Заеми до 7000 лв
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/124129/zaemi-do-7000-lv

Немски интериорни врати
Предлагаме немска прецизност на достъпни цени. Разнообразие от модели, цветове и размери, подходящи за тухлено
жилище, ЕПК и панел. Касите са прави регулируеми и обхващат зид от 6 см. до 33 см. Крилата са фалцови, което
позволява добро уплътнение. Посоката на отваряне - лява или дясна, се определя при заявката. Стоката е налична на
склад. Срещу допълнително заплащане, се предлага и монтаж на вратите от външна фирма - подизпълнител, с която от
години сътрудничим.
Можете да ни посетите на адрес - бул. Акад. Иван Гешов 102( в близост до ВМА и Център по хигиена, в близост до нас
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има клон на Банка Пиреос).
Телефон за връзка - 0899 69 10 75
web адрес - www.vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/124128/nemski-interiorni-vrati

Кафемашина Krups Calvi automatic XP341010
Кафемашина Krups Calvi automatic XP341010, 1460 W, 15 bar налягане, Automatic switch-off after 5 minutes, черна
http://obiavidnes.com/obiava/124127/kafemashina-krups-calvi-automatic-xp341010

Четец на карти Devia iStorager за microSD
Четец на карти Devia iStorager за microSD, за Apple мобилни устройства с Lightning порт, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/124126/chetec-na-karti-devia-istorager-za-microsd

Публичен дисплей Samsung DC55E
Публичен дисплей Samsung DC55E, 55" (139.7 cm) Full HD D-LED BLU, HDMI, DVI, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/124125/publichen-displey-samsung-dc55e

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124124/pravete-pari-po-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.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124123/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124122/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/124121/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)

Страница 7/77

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.12.2016

O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/124120/masajna-kushetka-magicpro-2

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/124119/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
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3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124118/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Хибриден лаптоп Lenovo Yoga 710(80V4006DBM)(сребрист)
Хибриден лаптоп Lenovo Yoga 710(80V4006DBM)(сребрист), двуядрен Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz, 14" (35.56 cm) IPS
Edgless Full HD LED тъчскрийн дисплей & GеForce 940MX 2GB(microHDMI), 8GB DDR4, 256GB M.2 SSD, 2x USB 3.0,
Windows 10 Home 64bit, 1.6kg
http://obiavidnes.com/obiava/124117/hibriden-laptop-lenovo-yoga-71080v4006dbmsrebrist

Блиндирана входна врата с добра шумо -и топлоизолация.
Врата изработена от 1,5 мм. праховобоядисан метал и 10мм. МДФ-фрезовани панели с ламинатно покритие. Размери на
вратата с касата 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 10мм. МДФ-ламинирани панела, а за шумо- и топлоизолация е
добавенa 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 (с възможност и до 40 см срещу допълнително
заплащане). 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.
http://obiavidnes.com/obiava/124116/blindirana-vhodna-vrata-s-dobra-shumo--i-toploizolaciya

Телевизор LG 65UH6257
Телевизор LG 65UH6257, 65" (165.1 cm), 4K UltraHD TV, 3840x2160, DVB-T2/C/S2, LAN, Wi-Fi, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/124115/televizor-lg-65uh6257

Стъклена врата модел Matt/Gravur 13-6
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло – матово с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
Този модел позволява да се изолира помещението без да се ограничава пространството.
Посочената цена включва:
Крило с дебелина 8мм,закалено;
Права каса 10см;
Гумено уплътнение на касата;
Метален обков: брава,насрещник към касата, комплект дръжки, 3бр. ключове, 2 бр. шарнирни панти.
http://obiavidnes.com/obiava/124114/styklena-vrata-model-mattgravur-13-6

Хибриден лаптоп Lenovo Yoga 710(80V4006CBM)
Хибриден лаптоп Lenovo Yoga 710(80V4006CBM), двуядрен Intel Core i7-7500U 2.7/3.5GHz, 14" (35.56 cm) IPS Edgless Full
HD LED тъчскрийн дисплей & GеForce 940MX 2GB(microHDMI), 8GB DDR4, 256GB M.2 SSD, 2x USB 3.0, Windows 10 Home
64bit, 1.6kg
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http://obiavidnes.com/obiava/124113/hibriden-laptop-lenovo-yoga-71080v4006cbm

Блиндирана входна врата Модел 602
Блиндирана входна врата Модел 602
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
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, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/124112/blindirana-vhodna-vrata-model-602

APC Smart-UPS SRT SC420I
APC Smart-UPS SRT SC420I, 420VA/260W, 6x outlets, Line Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124111/apc-smart-ups-srt-sc420i

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124110/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

viagra-виагра
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/124109/viagra-viagra

APC Smart-UPS SRT SMC1000I
APC Smart-UPS SRT SMC1000I, 1000VA/600W, 10x outlets, Line Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124108/apc-smart-ups-srt-smc1000i

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/124107/kamagra-jelly

APC Smart-UPS SRT SMC1000I-2U
APC Smart-UPS SRT SMC1000I-2U, 1000VA/600W, 6x outlets, Line Interactive, Rack
http://obiavidnes.com/obiava/124106/apc-smart-ups-srt-smc1000i-2u
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APC Smart-UPS SRT SMC1500I
APC Smart-UPS SRT SMC1500I, 1500VA/900W, 10x outlets, Line Interactive, Mini Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124105/apc-smart-ups-srt-smc1500i

meizitang,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/124104/meizitangmeyzitang

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/124103/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/124102/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124101/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

APC Smart-UPS SRT SMC1500I-2U
APC Smart-UPS SRT SMC1500I-2U, 1500VA/900W, 6x outlets, Line Interactive, Rack
http://obiavidnes.com/obiava/124100/apc-smart-ups-srt-smc1500i-2u

APC Smart-UPS SRT SC450RMI1U
APC Smart-UPS SRT SC450RMI1U, 450VA/280W, 6x outlets, Line Interactive, Rack
http://obiavidnes.com/obiava/124099/apc-smart-ups-srt-sc450rmi1u

USB Hub TRUST Oila
USB Hub TRUST Oila, 4 Port, USB 2.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124098/usb-hub-trust-oila

Huawei Y6 II compact (златист)
Huawei Y6 II compact (златист), поддържа 2 sim карти, 5.0" (12.70 cm) IPS дисплей, четириядрен MTK6735P 1.3 GHz,2GB
RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 140 g
http://obiavidnes.com/obiava/124097/huawei-y6-ii-compact-zlatist

APC Smart-UPS SRT SRT8KXLI 8000VA/8000W
APC Smart-UPS SRT SRT8KXLI 8000VA/8000W, LCD Display, IP 20, 14x outlets, Double-conversion Online, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124096/apc-smart-ups-srt-srt8kxli-8000va8000w

Asus ZenFone GO ZB500KG-BLACK-8G
Asus ZenFone GO ZB500KG-BLACK-8G, поддържа 2 sim карти, 5.0"(12.70 cm) FWVGA дисплей, четириядрен Qualcomm
8212 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 170g
http://obiavidnes.com/obiava/124095/asus-zenfone-go-zb500kg-black-8g

Електрическа четка за коса Rowenta Brush Activ CF9232D0
Електрическа четка за коса Rowenta Brush Activ CF9232D0, 2 степени на температура/ 1 степени на скорост, 5 см
диаметър, функция студен въздух, Автоматично изключване, черна
http://obiavidnes.com/obiava/124094/elektricheska-chetka-za-kosa-rowenta-brush-activ-cf9232d0

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124093/pravete-pari-po-internet
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APC Smart-UPS SRT SRT6KXLI
APC Smart-UPS SRT SRT6KXLI, 6000VA/6000W, LCD Display, IP 20, 13x outlets, Double-conversion Online, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124092/apc-smart-ups-srt-srt6kxli

Кафемашина Krups Espresseria Automatic EA810B70
Кафемашина Krups Espresseria Automatic EA810B70, 1450 W, 15 bar налягане, Мелачка за кафе, сива
http://obiavidnes.com/obiava/124091/kafemashina-krups-espresseria-automatic-ea810b70

Блиндирана входна врата
Блиндирана входна врата, изработена изцяло от метал с дебелина 1,2 мм. Размери на вратата с касата – 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 1,2 мм метални листа, прахово боядисани между които е
поставен метален лист с дебелина 1,2 мм, а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см (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, всяка с по три активни шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/124090/blindirana-vhodna-vrata

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/124089/30-50-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
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http://obiavidnes.com/obiava/124088/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/124087/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

APC Smart-UPS SRT SRT5KXLI
APC Smart-UPS SRT SRT5KXLI, 5000VA/4500W, LCD Display, IP 20, 12x outlets, Double-conversion Online, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124086/apc-smart-ups-srt-srt5kxli

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

Мини компютър Dell OptiPlex 3046 M (N003O3046MFF_UBU)
Мини компютър Dell OptiPlex 3046 M (N003O3046MFF_UBU), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100T 3.20 GHz, 4GB DDR4,
500GB HDD 7200rpm, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/124085/mini-kompyutyr-dell-optiplex-3046-m-n003o3046mff_ubu

Входни блиндирани врати София!
Висококачествени и стилни входни блиндирани врати на едро и дребно. Разполагаме с голяма складова наличност, богат
избор на модели в различни размери. Заповядайте да разгледате новите модели входни врати на изключително достъпни
цени!
http://obiavidnes.com/obiava/124084/vhodni-blindirani-vrati-sofiya

Кандидатствай за бърз кредит
Кандидатствай за бърз кредит
http://obiavidnes.com/obiava/124083/kandidatstvay-za-byrz-kredit

APC Smart-UPS SRT SRT5KRMXLI
APC Smart-UPS SRT SRT5KRMXLI, 5000VA/4500W, LCD Display, IP 20, 12x outlets, Double-conversion Online, Rack
http://obiavidnes.com/obiava/124082/apc-smart-ups-srt-srt5krmxli

Всякакви частични, основни жилищни ремонти и преустройства
Къртене ,направа и ремонт на покриви, топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и
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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

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/124081/viagra

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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!д
http://obiavidnes.com/obiava/124080/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Huawei P9 lite VNS-L09 SS (златист)
Huawei P9 lite VNS-L09 SS (златист), 5.2" (13.21 cm) FHD IPS дисплей. осемядрен HiSilicon Kirin 650 (4x2.0 GHz Cortex-A53
& 4x1.7 GHz Cortex-A53), 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 8.0 Mpix camera, Android, 147g
http://obiavidnes.com/obiava/124079/huawei-p9-lite-vns-l09-ss-zlatist

Вземи бърз кредит сега
Вземи бърз кредит сега
http://obiavidnes.com/obiava/124078/vzemi-byrz-kredit-sega

APC Smart-UPS SRT SRT3000XLI
APC Smart-UPS SRT SRT3000XLI, 3000VA/2700W, LCD Display, IP 20, 10x outlets, Double-conversion Online, Rack/Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124077/apc-smart-ups-srt-srt3000xli

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/124076/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

cialis АПТЕЧЕН
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Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/124075/cialis-aptechen

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/124074/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Интериорна стъклена врата модел Gravur G 13-5
Стъклените врати се предлагат с размери в широчина от 600мм. до 900мм., а във височина до 1970мм. Стъклото е
закалено с дебелина 8мм. Предлагаме и изработване на вратата по зададени от клиента размери.
Освен стандартните врати, се предлагат и с плъзгащ механизъм или хармоника.
Стъклените интериорни врата могат да се монтират, както на права, така и на обла каса.
http://obiavidnes.com/obiava/124073/interiorna-styklena-vrata-model-gravur-g-13-5

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/124072/cours-de-bulgare-pour-trangers

Интериорна стъклена врата модел Gravur G 13-1
Стъклените врати се предлагат с размери в широчина от 600мм. до 900мм., а във височина до 1970мм. Стъклото е
закалено с дебелина 8мм. Предлагаме и изработване на вратата по зададени от клиента размери.
Освен стандартните врати, се предлагат и с плъзгащ механизъм или хармоника.
Стъклените интериорни врата могат да се монтират, както на права, така и на обла каса.
http://obiavidnes.com/obiava/124071/interiorna-styklena-vrata-model-gravur-g-13-1
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Блиндирана входна врата модел Т- 102
Конструкцията на крилото представлява два MDF ламинирани фрезовани панела, метален лист в крилото, метална
рамка и минерална вата, спомагаща за шумо- и топлоизолация. Дебелината на крилото е 70мм.
Касата е регулируема, метална, прахово боядисана с фабрично поставено гумено уплътнение и "Г"-образна лайсна на
прага, способстваща за по-добра изолация и изграждане на праг.
Две независими заключващи системи DAF моноблок, всяка с по три активни шипа, функционална вътрешна ключалка с
"върток" и скрита трета ключалка тип резе. За по-голяма сигурност са добавени шест пасивни противовзломни шипа от
страната на пантите, които при затваряне влизат плътно в касата.
Размери с касата: широчина - 92см. , височина - 200см.. Покриват зид с дебелина от 15 до 21см; от 15 до 34 см и от 15 до
44 см.
Размер с перваза: широчина - 105см. , височина - 207см.
http://obiavidnes.com/obiava/124070/blindirana-vhodna-vrata-model-t--102

Сървър Dell PowerEdge R530 (#DELL01992)
Сървър Dell PowerEdge R530 (#DELL01992), осемядрен Intel Xeon E5-2609 v4 1.70 Ghz, 16GB DDR4 RDIMM, 120GB SSD, 4x
LAN 1000, 750W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/124069/syrvyr-dell-poweredge-r530-dell01992

НОВО!!! Интериорна врата модел 033
Врати Пловдив е директен вносител на входни и интериорни врати.Разполагаме с голямо разнообразие от модели и
цветове, а най- новото ни попълнение при интериорните врати е модел 033 със стъкло и модел 033Р плътна врата с
фрезовка като на модел 033.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да изберете
вашата нова врата още днес!!!
http://obiavidnes.com/obiava/124068/novo-interiorna-vrata-model-033

Промоционални цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124067/promocionalni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Висококачествени алуминиеви профили
Мултиинженеринг изработва конструкции от алуминиеви конструктивни профили на немската фирма Paletti
Profilsysteme, които са с изключително високо качество и са приложими за много видове конструкции, изискващи висока
товароносимост. В широката гамата от алуминиеви профили има разнообразие от серии и размери с различно
предназначение.
http://obiavidnes.com/obiava/124066/visokokachestveni-aluminievi-profili

APC Smart-UPS SRT SRT3000RMXLI
APC Smart-UPS SRT SRT3000RMXLI, 3000VA/2700W, LCD Display, IP 20, 10x outlets, Double-conversion Online, Rack
http://obiavidnes.com/obiava/124065/apc-smart-ups-srt-srt3000rmxli
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Интериорни врати и входни врати
В шоурум Порта Нова Пловдив може да намерите изгодни предложения за интериорни и входни врати.Заповядайте.
http://obiavidnes.com/obiava/124064/interiorni-vrati-i-vhodni-vrati

Интериорни врати
В шоурум Порта Нова Пловдив може да намерите изгодни предложения за интериорни врати . Заповядайте.
http://obiavidnes.com/obiava/124063/interiorni-vrati

Сървър Dell PowerEdge R530 (#DELL01993)
Сървър Dell PowerEdge R530 (#DELL01993), осемядрен Intel Xeon Processor E5-2620 v4 2.10/3.00 GHz, 16GB DDR4 RDIMM,
120GB SSD, 4x LAN 1000, 750W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/124062/syrvyr-dell-poweredge-r530-dell01993

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/124061/kamagra-gold-za-myje

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/124060/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/124059/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Страница 18/77

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.12.2016

!
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/124058/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

APC Smart-UPS SRT SRT2200XLI
APC Smart-UPS SRT SRT2200XLI, 2200VA/1900W, LCD Display, IP 20, 10x outlets, Double-conversion Online, Rack/Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124057/apc-smart-ups-srt-srt2200xli

Апарат за Микродермабразио с 9 приставки
Апарат за Микродермабразио с 9 приставки
Микродермабразио - един ефективен начин за намаляване на фините бръчки, "пачи крак", пигментни петна и белези от
акне. Стимулира производството на кожни клетки и колаген. Доказана неинвазивна процедура.
Апарат за диамантено микродермабразио - за ексфолиация, премахване на мъртва кожа, микродермабразио и пилинг на
кожата.
Диамантеното микродермабразио представлява пилинг на кожата, който прави механична ексфолиация на мъртвите
клетки. Кожата добива младежки вид, редуцира се появата на фини линии, бръчки, старчески петна, подобрява се
еластичността на кожата и нейната текстура. Процедурата с апарата за микродермабразио помага ефективно да се
третира и чувствителна кожа, дори на трудно достъпни места.
Ползането на апарата за микродермабразио се препоръчва в следните случаи:
За подмладяване на повредената от слънцето кожа на лицето, шията, раменете, гърба, ръцете и краката;
Намаляване на старческите петна;
Изравняване на тена;
Намаляване на акнето и повърхностните белези от минали травми;
Премахване на пъпки с бели и черни върхове;
За намаляване на стриите;
Уредът разполага с 8 нива на мощност на всмукването в зависимост от чувствителността на клиента.
В окомплектацията на апарата за микродермабразио са включени 2 ръкохватки, 9 вида диамантени глави - за третиране
на различни зони на тялото и 4 големи филтъра и 60 малки за по-хигиенична употреба и постигане на оптимални
резултати.
http://obiavidnes.com/obiava/124056/aparat-za-mikrodermabrazio--s-9-pristavki

Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма
Водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация на организма
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Изчистете тялото си от свободните радикали - чрез антиоксидантна водородна терапия, осъществена посредством
водороден детоксикатор - апарат за антиоксидация!
Молекулният водород е уникален антиоксидант!
Молекулярният водород е най-малкият по размер антиоксидант, който единствен може да премине през
мозъчно-кръвната
бариера и да навлезе в кръвоносните съдове, дори и те да са затлачени. Нано молекулите на водорода единствени
могат да преодолеят клетъчната мембрана и да неутрализират токсичните хидроксилни радикали в митохондриите на
самите клетки.
При над 138 различни болести,са научно потвърдени и доказани ползите от молекулният водород, някои от които са
заболявания като: диабет, затлъстяване, хипертония, мигрена, алцхаймер, висок холестерол, възпаления, инсулти,
сърдечни удари,
дори и рак.
За лековитите свойства на молекулният водород започва да се говори още през 1798г. Но едва в последните 7-8 години
учените обърнаха сериозно внимание на този феномен. От тогава насам, в едни от най-реномираните световни научни
издания (примерно Science и Nature Medicine), вече има над 500 публикувани научни статии, обхващащи темата
за терапевтичните ползи от молекулния водород.
Обогатената с генерирания от антиоксидатора водород вода, може да се изпозва и за пиене
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124055/vodoroden-detoksikator---aparat-za-antioksidaciya-na-organizma

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124054/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta
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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
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.
http://obiavidnes.com/obiava/124053/masajna-kushetka-magicpro

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"
Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
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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/124052/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124051/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
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съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124050/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Уеб камера Logitech ConferenceCam Connect Retail
Уеб камера Logitech ConferenceCam Connect Retail, микрофон, Full HD, дистанционно, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/124049/ueb-kamera-logitech-conferencecam-connect-retail

Блиндирана входна врата код BG-Ale 401
Входна блиндирана врата, изработена от 1,5мм прахово боядисан метал и 8мм ламинирани MDF панели:
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка с два лицеви ламинирани MDF панела по 8мм между,
които е поставен метален лист с дебелина 1.0мм. Дебелината на крилото е 70мм. Крилото е с пълнеж за шумо- и
топлоизолация от полипропилен и полиуретанова пяна, допълнително метално оребряване с П-образни профили с
дебелина 1,5мм. Лицевият и задният панел са в два цвята MDF панели - венге и златен дъб, разделени с помощта на
алуминиева рамка. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение
на вратата влизат в касата.
Касата е от 1,5мм прахово боядисан метал с широка 14см, нерегулируема с первази от едната страна. Има вграден праг.
Размери на крилото с касата - 88/201см
Вратата е снабдена е с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта са включени: крило, нерегулируема каса и обков, който включва: иноксова сатенирана подвижна дръжка за
от двете страни на вратата, шпионка, панти, два секретни патрона.
* Повърхността на вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата, което я прави
неподходяща за излагане на директни атмосферни влияния.
http://obiavidnes.com/obiava/124048/blindirana-vhodna-vrata-kod-bg-ale-401

Кафемашина Krups Espresseria Automatic EA810770
Кафемашина Krups Espresseria Automatic EA810770, 1450 W, 15 bar налягане, Мелачка за кафе, Резервоар за мляко, червена
http://obiavidnes.com/obiava/124047/kafemashina-krups-espresseria-automatic-ea810770

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.мрйзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/124046/otslabni-s-meyzitang

Кафемашина Krups Espresseria Automatic EA815B70
Кафемашина Krups Espresseria Automatic EA815B70, 1450 W, 15 bar налягане, Мелачка за кафе, Резервоар за мляко, Auto
power on and off, сива
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http://obiavidnes.com/obiava/124045/kafemashina-krups-espresseria-automatic-ea815b70

APC Smart-UPS SRT SRT10KXLI
APC Smart-UPS SRT SRT10KXLI, 10 000VA/10 000W, LCD Display, IP 20, 14x outlets, Double-conversion Online, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/124044/apc-smart-ups-srt-srt10kxli

APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI
APC Smart-UPS SRT SRT10KRMXLI, 10 000VA/10 000W, LCD Display, IP 20, 14x outlets, Double-conversion Online, Rack
http://obiavidnes.com/obiava/124043/apc-smart-ups-srt-srt10krmxli

Лаптоп Lenovo IdeaPad 110 (80T700EABM)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 110 (80T700EABM), двуядрен Braswell Intel Celeron N3060 1.60/2.48GHz, 15.6" (39.62 cm) HD Glare
Display, (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 1x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/124042/laptop-lenovo-ideapad-110-80t700eabm

Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900831405
Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900831405, E27, 28W, 370 lm, димираща
http://obiavidnes.com/obiava/124041/halogenna-krushka-philips-ecoclassic-8727900831405

ЗДРАВОСЛОВНИ САЛАТИ ОТ КЪЛНОВЕ „ВИТА ПРИМ“
Фирма "ПОЛИ ВИТА" ЕООД произвежда кълнове и салати с кълнове от 1999г. При нас може да намерите вкусни и
здравословни салати и миксове за салати, десерти/плодови салати, както и кълнове от броколи, грах, елда, жито, леща,
лимец, люцерни, нахут, ръж, ряпа, слънчоглед, сминдух и соя.
Фирма „Поли Вита” ЕООД е регистрирана през 2014 г. Тя продължава дейността на ЕТ „Алвас 96 – Васил Павлов” в
производството с покълнали храни, салати и сандвичи с кълнове. В България фирмата е пионер и лидер в производството
на този вид храни, като започва тяхното производство през 1999 г.
С основателна гордост можем да кажем, че част от продуктите ни нямат аналог в Европа и САЩ. Може да се каже, че
ние развихме един подотрасъл в храненето, предлагайки на нашите клиенти най-здравословните и пълноценни храни.
Производството ни е основано на ТС и ТД, разработени със съдействието на доц. Росица Еникова от Института по
хигиена, които са интелектуална собственост на ЕТ „Алвас 96 – Васил Павлов” и на управителя на „Поли Вита” ЕООД.
В „Поли Вита” ЕООД са въведени добрите производствени практики и интегрирана система за управление на
качеството и безопасността (НАССР).
Научете повече на: http://polivita.eu
http://obiavidnes.com/obiava/124040/zdravoslovni-salati-ot-kylnove-vita-prim

Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900831382
Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900831382, E27, 18W, 204 lm, димираща
http://obiavidnes.com/obiava/124039/halogenna-krushka-philips-ecoclassic-8727900831382

Перална машина Samsung WW80K5410UW/LE
Перална машина Samsung WW80K5410UW/LE, клас А+++, капацитет 8кг, центрофуга 1400 обр./мин, 13 програми, LED
дисплей, Просто добавете по време на пране, Eco Bubble™ технология, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/124038/peralna-mashina-samsung-ww80k5410uwle

Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820768
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Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820768, E14, 42W, 630 lm, димираща
http://obiavidnes.com/obiava/124037/halogenna-krushka-philips-ecoclassic-8727900820768

Лаптоп Acer Aspire E5-575-53Q7 (NX.GKEEX.002)(черен)
Лаптоп Acer Aspire E5-575-53Q7 (NX.GKEEX.002)(черен), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10GHz, 15.6" (39.62
cm) FHD Display(HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.0, Windows 10 Home 64bit, 2.23kg
http://obiavidnes.com/obiava/124036/laptop-acer-aspire-e5-575-53q7-nxgkeex002cheren

Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820706
Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820706, E14, 28W, 370 lm, димираща
http://obiavidnes.com/obiava/124035/halogenna-krushka-philips-ecoclassic-8727900820706

Печелете пари докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124034/pechelete-pari-dokato-si-pochivate

Сървър Dell PowerEdge R330 (#DELL01990)
Сървър Dell PowerEdge R330 (#DELL01990), четириядрен Intel Xeon E3-1230v5 3.4/3.8 GHz, 8GB DDR4 UDIMM, 120GB SSD
SATA Boot, DVD+/-RW, 2x LAN 1000, 5x USB, 350W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/124033/syrvyr-dell-poweredge-r330-dell01990

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.ttp://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/123839/viagra

Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820669
Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820669, E14, 18W, 204 lm, димираща
http://obiavidnes.com/obiava/124032/halogenna-krushka-philips-ecoclassic-8727900820669

Счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и
юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с
клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:
* Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии;
* Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство;
* Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и
консултации във връзка с него;
* Водене на ТРЗ и личен състав съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за счетоводството – разплащателни
ведомости за заплати, осигуровки, декларация 1 и 6, УП –2 УП–3, трудови досиета и др.;
* Изготвяне на тримесечни отчети и справки за дейността на фирмата;
* Годишно счетоводно приключване;
* Отчитане на материални активи;
* Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации;
* Текущо осчетоводяване на първични документи.
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Лице за контакти: Юлия Тодорова
Адрес: гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888 220 113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124031/schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

Счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Акаунт Плюс - Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически
и юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с
клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:
* Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии;
* Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство;
* Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и
консултации във връзка с него;
* Водене на ТРЗ и личен състав съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за счетоводството – разплащателни
ведомости за заплати, осигуровки, декларация 1 и 6, УП –2 УП–3, трудови досиета и др.;
* Изготвяне на тримесечни отчети и справки за дейността на фирмата;
* Годишно счетоводно приключване;
* Отчитане на материални активи;
* Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации;
* Текущо осчетоводяване на първични документи.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
Адрес:гр.Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888220113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124030/schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

Счетоводно обслужване на фирми от А до Я
Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и
юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с
клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:
• Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица;
• Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
• Изготвяне и подаване на ДДС декларации по ЗДДС;
• ИТРАСТАТ декларации;
• ТРЗ — Всичко свързано с назначаване и освобождаване на вашия персонал в съответствие с действащото
законодателство;
• Дълготрайни активи;
• Изготвяне на платежни документи за преводи на задължения към държавния и местния бюджет, други контрагенти;
• Годишно приключване, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации в съответствие с нормативната уредба и
действащото законодателство на страната;
• Представляване пред всички държавни органи във връзка с уточнения на данъчни задължения и при ревизии.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
Адрес: гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888 220 113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124029/schetovodno-obslujvane-na-firmi-ot-a-do-ya

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/124028/30-50-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/124027/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/124026/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Сървър Dell PowerEdge R330 (#DELL01991)
Сървър Dell PowerEdge R330 (#DELL01991), четириядрен Intel Xeon E3-1220 v5 3.00/3.50GHz, 8GB DDR4 UDIMM, 120GB
SSD, DVD+/-RW, 2x LAN 1000, 5x USB, 350W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/124025/syrvyr-dell-poweredge-r330-dell01991

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
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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 - 15.01.2017г.
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/124024/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало : 18.01.2017 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/124023/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124022/kurs-po-shvedski-ezik--a2

Курс по шведски език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/124021/kurs-po-shvedski-ezik--a1

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: 16.01.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124020/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало: 09.01.2017г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124019/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 28.01.2017г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124018/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 200 лв. Начало: 8.01.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/124017/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 11.01.2017г.
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/124016/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - 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.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 06.01.17г.
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/124015/portugalski-ezik----nivo-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/124014/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
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 (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 11.01.17г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
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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/124013/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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 - 13.01.2017г.
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/124012/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
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 - 14.01.2017г.
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/124011/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, второ 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 15.01.2017.
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/124010/kurs-po-italianski-ezik--a2
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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 15.01.2017.
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/124009/kurs-po-italianski-ezik--a1

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 : 28.01.2017. 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/124008/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820584
Халогенна крушка Philips EcoClassic 8727900820584, E14, 42W, 630 lm, димираща
http://obiavidnes.com/obiava/124007/halogenna-krushka-philips-ecoclassic-8727900820584

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/124006/pravete-pari-po-internet

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата ф
http://obiavidnes.com/obiava/124005/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

Етикетен баркод принтер Brother TD-2130NHC
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Етикетен баркод принтер Brother TD-2130NHC, 300 dpi, термо-трансферен печат, USB 2.0, LAN 100
http://obiavidnes.com/obiava/124004/etiketen-barkod-printer-brother-td-2130nhc

Производител на 3D лепенки и стикери
Целта на DomeDesign е да бъде водеща компания в Европа и Света за производство на 3D куполни /обемни/стикери.
DomeDesign е доказан производител и търговец и присъстваме на европейският пазар от 2011г. Ние в DomeDesign
произвеждаме продукция, която продаваме само зад граница. Наши
http://obiavidnes.com/obiava/124003/proizvoditel-na-3d-lepenki-i-stikeri

Qnap TS-251+ без твърд диск(2x bay SATA 3.5")
Qnap TS-251+ без твърд диск(2x bay SATA 3.5"), четириядрен Intel Celeron 2.42GHz, 2GB DDR3L SO-DIMM, 2x Lan1000, 2x
USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/124002/qnap-ts-251-bez-tvyrd-disk2x-bay-sata-35

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/124001/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
- English
- French
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-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..
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/124000/bulgarian-for-foreigners

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/123999/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

kamagrata
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефект.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123998/kamagrata
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Интериорна врата Gradde Wartburg, цвят Сибирска Лиственица
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 HDFплоскостите 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
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123997/interiorna-vrata-gradde-wartburg-cvyat-sibirska-listvenica

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/123996/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-1

Qnap TS-251A-2G без твърд диск(2x bay SATA 3.5")
Qnap TS-251A-2G без твърд диск(2x bay SATA 3.5"), четириядрен Intel Celeron N3060 1.6/2.48GHz, 2GB(2x1GB) DDR3L
SO-DIMM, 2x Lan1000, 3x USB 3.0, дистанционно, Linux, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123995/qnap-ts-251a-2g-bez-tvyrd-disk2x-bay-sata-35

Блиндирана входна врата код BG-002, цвят Златен дъб
Входна блиндирана врата, изработена от 1.5 мм прахово боядисан метал и 5 мм HDF дълбоко фрезовани релефни панели
покрити с PVC фолио.*
Структурата на крилото представлява два 5 мм HDF дизайнерски панела, между които е поставен метален лист с
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дебелина 1.0 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и топло изолация от полипропилен и полиуретанова пяна, с допълнително
метално оребряване от П-образни профили с дебелина 1.5 мм. Дебелината на крилото е 70 мм. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е
подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение навратата влизат в касата.
Размери на крилото с касата - 92/200см
Касата е регулируема, изцяло облечена с HDF, с первази за от двете страни, като има възможност да обхване зид с
дебелина от 15 см до 34 см.
Вратата е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага,
което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Снабдена е с две независими заключващи системи, всяка с по
три активни шипа.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта са включени: крило, регулируема каса и обков, който включва: иноксова сатенирана подвижна дръжка за от
двете страни на вратата, шпионка, панти, два секретни патрона.
http://obiavidnes.com/obiava/123994/blindirana-vhodna-vrata-kod-bg-002-cvyat-zlaten-dyb

All In One компютър Dell Inspiron 7459 AIO (5397063993772)
All In One компютър Dell Inspiron 7459 AIO (5397063993772), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz,
23.8"(60.45 cm) FHD IPS Touch Display & GF 940M 4GB, 16GB DDR4 RAM, 2TB HDD & 32GB SSD, 4x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/123993/all-in-one-kompyutyr-dell-inspiron-7459-aio-5397063993772

meizitang-strahoten produkt za otslabvane
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123992/meizitang-strahoten-produkt-za-otslabvane

Блиндирана входна врата модел 093-G
блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 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: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC фолио в тъмно кафяв цвят.
Този модел е много подходящ за жилища, строени след 2000г. /ново строителство/, където размерът на вратата
отговаря на размера на отвора. Стилната геометрична шарка придава цялостен завършек на Вашето жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/123991/blindirana-vhodna-vrata-model-093-g
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123990/30-50-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/123989/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/123988/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Интериорна врата Gradde Blomendal
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
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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 HDFплоскостите 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
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123987/interiorna-vrata-gradde-blomendal

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123986/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/123985/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/123984/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
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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/123983/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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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/123982/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
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O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/123981/masajna-kushetka-magicpro

Сървър Dell PowerEdge T130 (#DELL01976)
Сървър Dell PowerEdge T130 (#DELL01976), четириядрен Intel Xeon E3-1220 v5 3.00/3.50GHz, 8GB DDR4 UDIMM, 1000GB
HDD, 2x LAN 1000, 3x USB 3.0, 5x USB 2.0, 290W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/123980/syrvyr-dell-poweredge-t130-dell01976

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123979/pravete-pari-po-internet

Huawei Y5 II (златист)
Huawei Y5 II (златист), 5" (12.7 cm) HD IPS екран, четириядрен MediaTek MT6735P 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 135g
http://obiavidnes.com/obiava/123978/huawei-y5-ii-zlatist

2TB Toshiba
2TB Toshiba, SATA 6.0 Gbit/s, 7200rpm, 64MB, 3.5"(8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123977/2tb-toshiba

Таблет Lenovo IdeaPad Miix 510(черен) с клавиатура и писалка
Таблет Lenovo IdeaPad Miix 510(черен) с клавиатура и писалка, 12.2" (30.98cm) Full HD IPS LED Display, двуядрен Intel
Core i3-6100U 2.3GHz, 4GB DDR4 RAM, 128GB M.2 SSD, 5.0 & 2.0 Mpix camera, 4G, Windows 10, 1.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/123976/tablet-lenovo-ideapad-miix-510cheren-s-klaviatura-i-pisalka

Покупка на Kасови апарати връзка с НАП ниски цени 189лв www.профинанс.com
Касови апарати връзка с НАП и една година безплатен договор за сервиз включващ Безплатни консултации по телефона,
водене на сервизно досие както и отстъпки и намаление при ползване на резервни части и услугите на сервиз Профинанс Д
ЕООД гр.София.Цени на касови апарати от 189лв с ДДС. Запознайте се с всички наши предложения на
www.профинанс.com
http://obiavidnes.com/obiava/123975/pokupka-na-kasovi-aparati-vryzka-s-nap-niski-ceni-189lv--wwwprofinanscom

Тостер Philips Viva Collection HD2637/90
Тостер Philips Viva Collection HD2637/90, Регулируемо препичане, Авт.изключване, Стоп бутон, Размразяване, Функция за
високо повдигане, 1000W
http://obiavidnes.com/obiava/123974/toster-philips-viva-collection-hd263790

Лаптоп Dell Inspiron 7566 (5397063956012_JR9-00010) с подарък Xbox 360 Controller
Лаптоп Dell Inspiron 7566 (5397063956012_JR9-00010) с подарък Xbox 360 Controller, четириядрен Skylake Intel Core
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i5-6300HQ 2.30/3.20 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD Display & GF GTX 960M 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 3x USB 3.0,
Windows 10, 2.62kg
http://obiavidnes.com/obiava/123973/laptop-dell-inspiron-7566-5397063956012_jr9-00010-s-podaryk-xbox-360-controlle

Печелете докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123972/pechelete-dokato-si-pochivate

отслабни 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/123971/otslabni-s-lida

Лаптоп Dell Inspiron 7566 (5397063956012)
Лаптоп Dell Inspiron 7566 (5397063956012), четириядрен Skylake Intel Core i5-6300HQ 2.30/3.20 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD
Display & GF GTX 960M 4GB, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 3x USB 3.0, Windows 10, 2.62kg
http://obiavidnes.com/obiava/123970/laptop-dell-inspiron-7566-5397063956012

Canon EOS M10 White в комплект с обектив EF-M 15-45mm IS STM и EF-M 22mm f/2 STM
Canon EOS M10 White в комплект с обектив EF-M 15-45mm IS STM и EF-M 22mm f/2 STM, 18 Mpix, 3" (7.62cm) TFT
сензорен дисплей, SD SDHC SDXC (съвместима с UHS-I), Wi-Fi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/123969/canon-eos-m10-white-v-komplekt-s-obektiv-ef-m-15-45mm-is-stm-i-ef-m-22mm-f2-stm

Huawei Y6 Pro (златист)
Huawei Y6 Pro (златист), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, четириядрен MediaTek MT6735P 1.3GHz,
2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/123968/huawei-y6-pro-zlatist

Мишка Genius DX-130
Мишка Genius DX-130, оптична (1000 dpi), USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123967/mishka-genius-dx-130

Евтина и качествена профилактика на климатици
Нужно е климатикът в жилищно или офис помещение да подлежи на профилактика поне веднъж годишно, за да може да
отоплява или охлажда колкото се може по-резултатно и износно. Поискайте тази услуга през уебсайта на M-klima, за да
осигурите прилежна профилактика за климатика си на невисока цена. Ще почистим както трябва топлообменниците и
филтрите, а също и ще ви дадем полезни съвети за грижата за климатика.
http://obiavidnes.com/obiava/123966/evtina-i-kachestvena-profilaktika-na-klimatici

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123965/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Клавиатура Genius SlimStar 130
Клавиатура Genius SlimStar 130, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/123964/klaviatura-genius-slimstar-130

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/123963/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/123962/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123961/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123960/cialis-aptechen

Canon EOS M10 Black в комплект с обектив EF-M 15-45mm IS STM и EF-M 22mm f/2 STM
Canon EOS M10 Black в комплект с обектив EF-M 15-45mm IS STM и EF-M 22mm f/2 STM, 18 Mpix, 3" (7.62cm) TFT
сензорен дисплей, SD SDHC SDXC (съвместима с UHS-I), Wi-Fi, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/123959/canon-eos-m10-black-v-komplekt-s-obektiv-ef-m-15-45mm-is-stm-i-ef-m-22mm-f2-stm

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123958/pravete-pari-po-internet

2TB Western Digital MyPassport
2TB Western Digital MyPassport, външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123957/2tb-western-digital-mypassport

4TB Western Digital MyPassport
4TB Western Digital MyPassport, външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0, черен
http://obiavidnes.com/obiava/123956/4tb-western-digital-mypassport

Врати от Борман България
Борман България ви предлага врати на склад, с монтаж до 7 дни. Има и още много модели с 30 дни поръчка. Безплатно
взимане на размери за София.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/123955/vrati-ot-borman-bylgariya

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
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посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123954/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123953/kamagra-gel-za-myje

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123952/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Разговор
·
Четене
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·

Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·
общ курс по български
·
бизнес курс
·
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123951/bylgarski-ezik-za-chujdenci

HP Elite X3 (Y1M46EA) с Desk Dock
HP Elite X3 (Y1M46EA) с Desk Dock, поддържа 2 sim карти, 5.96" (15.14 cm) QHD AMOLED екран, четириядрен Qualcomm
Snapdragon 820 2.15GHz, 4GB LPDDR4 RAM, 64GB Flash памет (+ microSD слот), 16.0 & 8.0 Mpix camera, Windows 10
Mobile, 194g
http://obiavidnes.com/obiava/123950/hp-elite-x3-y1m46ea-s-desk-dock

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123949/otslabni-s-meyzitang

SSD 256GB Toshiba Q300 Pro (MLC)
SSD 256GB Toshiba Q300 Pro (MLC), SATA 6Gbit/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123948/ssd-256gb-toshiba-q300-pro-mlc

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/123947/strahotni-ceni-na--blindirani-vrati-v-plovdiv

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.

Страница 47/77

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.12.2016

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/123946/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
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/123945/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

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/123944/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Таблет Lenovo IdeaPad Miix 510(черен) с клавиатура и писалка
Таблет Lenovo IdeaPad Miix 510(черен) с клавиатура и писалка, 12.2" (30.98cm) Full HD IPS LED Display, двуядрен Intel
Core i3-6100U 2.3GHz, 4GB DDR4 RAM, 128GB M.2 SSD, 5.0 & 2.0 Mpix camera, Windows 10, 1.25kg
http://obiavidnes.com/obiava/123943/tablet-lenovo-ideapad-miix-510cheren-s-klaviatura-i-pisalka

Мартеници на едро и дребно. Гривни с надписи и фирмено лого. 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.
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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/123942/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magazin-mir-

Клавиатура за Apple Macbook Pro A1286 (след 2008 г.)
Клавиатура за Apple Macbook Pro A1286 (след 2008 г.), Version 2, UK, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123941/klaviatura-za-apple-macbook-pro-a1286-sled-2008-g

Работа с компютър от вкъщи
Ако сте без работа използвайте времето си и спечелете до 200 лева и повече.
Работи се в екип и с готова онлайн-система. Ще работите от вкъщи, ще имате
свободно време и ще може да развиете собствен онлайн бизнес.
За да научите повече гледайте безплатно видеозаписа от този линк :
http://www.video.6po24.com/412062.html
http://obiavidnes.com/obiava/123940/rabota--s-kompyutyr-ot-vkyshti

Резервен корпус за Parrot AR.Drone 2.0 Outdoor Hull
Резервен корпус за Parrot AR.Drone 2.0 Outdoor Hull
http://obiavidnes.com/obiava/123939/rezerven-korpus-za-parrot-ardrone-20-outdoor-hull

4TB Western Digital MyPassport
4TB Western Digital MyPassport, външен, 2.5"(6.35cm), USB 3.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123938/4tb-western-digital-mypassport

Лаптоп Asus X540SA-XX381D (сребрист)
Лаптоп Asus X540SA-XX381D (сребрист), четириядрен Braswell Intel Celeron N3160 1.60/2.24 GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Glare Display, (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type C, Free DOS, 2.00kg
http://obiavidnes.com/obiava/123937/laptop-asus-x540sa-xx381d-srebrist

Чанта за лаптоп Defender Swift 26098
Чанта за лаптоп Defender Swift 26098, за лаптопи до 15-16", с органайзър, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123936/chanta-za-laptop-defender-swift-26098

Лаптоп Asus ROG G752VS-GC118T (сребрист) с подарък Xbox 360 Controller
Лаптоп Asus ROG G752VS-GC118T (сребрист) с подарък Xbox 360 Controller, четириядрен Intel Core i7-6700HQ
2.6/3.5GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD LED Display & GeForce GTX1070 8GB (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD,
USB 3.1 (Type-C), Windows 10, 4.3
http://obiavidnes.com/obiava/123935/laptop-asus-rog-g752vs-gc118t-srebrist-s-podaryk-xbox-360-controller

Парна ютия Philips Azur Performer Plus
Парна ютия Philips Azur Performer Plus, 2400W, 45 г/мин. пара, 170г. парен удар, SteamGlide Plus, Anti-calc, бяла/лилава
http://obiavidnes.com/obiava/123934/parna-yutiya-philips-azur-performer-plus

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на
iPad mini 4
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на iPad mini 4, прозрачно
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http://obiavidnes.com/obiava/123933/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-tempered-glass-protector-za-

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на
iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на iPhone 7, 0.26 mm
http://obiavidnes.com/obiava/123932/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-tempered-glass-protector-za-

Парна ютия Philips Performer Plus
Парна ютия Philips Performer Plus, 2600W, 50 г/мин. пара, 220г. парен удар, T-ionicGlide, Safety Auto off + Anti-calc,
черна/златиста
http://obiavidnes.com/obiava/123931/parna-yutiya-philips-performer-plus

продавам имот на тихо и спокойно место от 2 къщи
Продавам имот състоящ се отдве къщи Едната е на 3 етажа към улицата
1ви етаж се състои от голяма стая с бокс кухня тоалетенвъзел с парна баня
2ри етаж се състои от всекидневна хол кухненски бокс тоалетна
3ти етаж 2 спални гардеробна голяма тераса,кабинет,баня и тоалетна
Втората къща в момента се използва за лекарска практика
1ви етаж сесъстои от 3 помещения баня тоалетна и зимна градина
2ри етаж е мансарден
Къщите са санирани с централно газово отопление и климатици във всички помещения
Комуникации –училище дет. градина аптеки магазини тролей две поликлиники
http://obiavidnes.com/obiava/123930/prodavam-imot-na-tiho-i-spokoyno-mesto-ot-2-kyshti

продавам имот на тихо и спокойно место от 2 къщи
Продавам имот състоящ се отдве къщи Едната е на 3 етажа към улицата
1ви етаж се състои от голяма стая с бокс кухня тоалетенвъзел с парна баня
2ри етаж се състои от всекидневна хол кухненски бокс тоалетна
3ти етаж 2 спални гардеробна голяма тераса,кабинет,баня и тоалетна
Втората къща в момента се използва за лекарска практика
1ви етаж сесъстои от 3 помещения баня тоалетна и зимна градина
2ри етаж е мансарден
Къщите са санирани с централно газово отопление и климатици във всички помещения
Комуникации –училище дет. градина аптеки магазини тролей две поликлиники
http://obiavidnes.com/obiava/123929/prodavam-imot-na-tiho-i-spokoyno-mesto-ot-2-kyshti

Western Digital MY CLOUD EX4100 в пакет с 2x 4TB WD Red
Western Digital MY CLOUD EX4100 в пакет с 2x 4TB WD Red, двуядрен Marvell ARMADA 388 1.6GHz, 2GB DDR3 RAM, 2x
Lan1000, 3x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/123928/western-digital-my-cloud-ex4100-v-paket-s-2x-4tb-wd-red

отслабни 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/123927/otslabni-s-lida

Парна ютия Philips Steam Blue
Парна ютия Philips Steam Blue, 2400 W, 40 г/мин. пара, 170г. парен удар, Safety Auto Off, синя
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http://obiavidnes.com/obiava/123926/parna-yutiya-philips-steam-blue

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123925/pravete-pari-po-internet

Парна ютия Philips Steam Pink
Парна ютия Philips Steam Pink, 2400 W, 40 г/мин. пара, 170г. парен удар, Safety Auto Off, бяла/розова
http://obiavidnes.com/obiava/123924/parna-yutiya-philips-steam-pink

Стъклена интериорна врата, Basic G 10-1
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено прозрачно стъкло бронзе. Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне
може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/123923/styklena-interiorna-vrata-basic-g-10-1

Блиндирана входна врата код T686
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,2 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF - фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистиренови листи. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за
по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка
с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
- Крило 7см, изработено от: метал, полистирен и MDF-плоскости;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
- oбков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор - подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“/;
- шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона, с вдлъбнати капачки
против разбиване; от страната на пантите, крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение
на вратата са скрити в касата.
***Повърхността на вратата е без UV-защита!
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http://obiavidnes.com/obiava/123922/blindirana-vhodna-vrata-kod-t686

Интериорна врата Gradde Blomendal
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 HDFплоскостите 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
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/123921/interiorna-vrata-gradde-blomendal

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/123920/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123919/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Western Digital MY CLOUD PR4100
Western Digital MY CLOUD PR4100, без твърд диск(4x SATA, up to 32TB), двуядрен Intel Pentium N3710 1.6/2.56GHz, 4GB
RAM, 2x Lan1000, 3x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/123918/western-digital-my-cloud-pr4100

kamagra
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123917/kamagra

Интериорна врата Gama 202p
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/123916/interiorna-vrata-gama-202p

Лаптоп Dell Inspiron 5567 (5397063955749)(бял)
Лаптоп Dell Inspiron 5567 (5397063955749)(бял), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Glare Display & Radeon R7 M445 2GB GDDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, 2.33KG
http://obiavidnes.com/obiava/123915/laptop-dell-inspiron-5567-5397063955749byal

Квадратни тръби и арматурно желязо
Имаме удоволствието да Ви запознаем с дейността и услугите, извършвани на територията на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/123914/kvadratni-trybi-i-armaturno-jelyazo

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,
http://obiavidnes.com/obiava/123913/remont-na-pokrivi-v-samokov

Фирма за професионално почистване Пловдив
Фирма EUROCLEAR е създадена в началото на 2005 г. с предмет на дейност в две основни направления - Корпоративно и
Домашно почистване.
http://obiavidnes.com/obiava/123912/firma-za-profesionalno-pochistvane-plovdiv

Индивидуални уроци 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123911/individualni-uroci-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/123910/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуални уроци 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/123909/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Румънски език – индивидуални уроци
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/123908/rumynski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
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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/123907/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
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/123906/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123905/turski-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
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/123904/shvedski-ezik--individualni-uroci

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на
iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на iPhone 7, 0.18 mm.
http://obiavidnes.com/obiava/123903/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-tempered-glass-protector-za-
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Френски език – индивидуални уроци
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/123902/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
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/123901/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123900/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
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/123899/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
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система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/123898/italianski-ezik--individualni-uroci

Португалски език – индивидуални уроци
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/123897/portugalski-ezik--individualni-uroci

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
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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 ,
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/123896/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/123895/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.
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Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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.
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/123894/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

БНБ пусна златна възпоменателна монета "Екзарх Антим I"
От 5 декември 2016 г. Българската народна банка пусна в обращение златна възпоменателна монета "Екзарх Антим I".
Тя ще се продава на касите на БНБ за 950 лева.Автор на проекта е Пламен Чернев
http://obiavidnes.com/obiava/123893/bnb-pusna-zlatna-vyzpomenatelna-moneta-ekzarh-antim-i

Бригади от майстори с опит извършват всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- направа и ремонт на покриви
- асфалтиране и направа на тротоари
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декорации и декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- всички видове метални конструкции и навеси
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/123892/brigadi-ot-maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на
iPhone 7 Plus
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Tempered Glass Protector за дисплея на iPhone 7 Plus, 0.26 mm
http://obiavidnes.com/obiava/123891/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-tempered-glass-protector-za-

Western Digital MY CLOUD PR2100
Western Digital MY CLOUD PR2100, в пакет с 2x 4TB WD Red, двуядрен Intel Pentium N3710 1.6/2.56GHz, 4GB RAM, 2x
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Lan1000, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/123890/western-digital-my-cloud-pr2100

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже. - See more at: http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/123889/viagra

Bosnev: зимни боти и ботуши
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки. За дамите специално сме подбрали чудесни чанти и различни
аксесоари, в допълнение към ежедневния или официален тоалет.
http://obiavidnes.com/obiava/123888/bosnev-zimni-boti-i-botushi

Счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Акаунт Плюс - Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически
и юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с
клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:
* Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии;
* Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство;
* Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и
консултации във връзка с него;
* Водене на ТРЗ и личен състав съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за счетоводството – разплащателни
ведомости за заплати, осигуровки, декларация 1 и 6, УП –2 УП–3, трудови досиета и др.;
* Изготвяне на тримесечни отчети и справки за дейността на фирмата;
* Годишно счетоводно приключване;
* Отчитане на материални активи;
* Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации;
* Текущо осчетоводяване на първични документи.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
Адрес: гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888 220 113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123887/schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

Счетоводно обслужване на фирми от А до Я
Акаунт Плюс - Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически
и юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с
клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:
• Пълно счетоводно обслужване на юридически и физически лица;
• Осчетоводяване на първични счетоводни документи;
• Изготвяне и подаване на ДДС декларации по ЗДДС;
• ИТРАСТАТ декларации;
• ТРЗ — Всичко свързано с назначаване и освобождаване на вашия персонал в съответствие с действащото
законодателство;
• Дълготрайни активи;
• Изготвяне на платежни документи за преводи на задължения към държавния и местния бюджет, други контрагенти;
• Годишно приключване, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации в съответствие с нормативната уредба и
действащото законодателство на страната;
• Представляване пред всички държавни органи във връзка с уточнения на данъчни задължения и при ревизии.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
Адрес: гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888 220 113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/123886/schetovodno-obslujvane-na-firmi-ot-a-do-ya

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Full Screen за iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Full Screen за iPhone 7, обхваща ръбовете, дисплея и задната част,
черен, 0.26 mm
http://obiavidnes.com/obiava/123885/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-full-screen-za-iphone-7

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/123884/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/119386/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

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/123883/30-50-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/123882/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Western Digital MY CLOUD PR2100
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Western Digital MY CLOUD PR2100, в пакет с 2x 2TB WD Red, двуядрен Intel Pentium N3710 1.6/2.56GHz, 4GB RAM, 2x
Lan1000, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/123881/western-digital-my-cloud-pr2100

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123880/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Работа от вкъщи или офиса с интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123879/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

Монтаж на врати от майстори качествени и добри
Борман България работи само със собствени монтажисти. Така можем да сме сигурни в качеството на монтажа,
както и да сме спокойни, че монтажниците ни са интелигентни и възпитани. Има врати и на склад и с поръчка и за
сложни места за монтаж. Няма не монтирана врата.
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/123878/montaj-na-vrati-ot-maystori-kachestveni-i-dobri

Обзаведете у дома с нова врата
Вземете си нови врати за вашия дом. Обзаведете се с нещо хубаво и качествено от Борман България. Имаме и модели на
склад който могат да се монтират 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/123877/obzavedete-u-doma-s-nova-vrata

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Full Screen за iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Full Screen за iPhone 7, обхваща ръбовете, дисплея и задната част,
бял, 0.26 mm
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http://obiavidnes.com/obiava/123876/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-full-screen-za-iphone-7

meizitang-otslabni
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123875/meizitang-otslabni

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123874/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за iPhone 7, обхваща ръбовете,
дисплея и задната част, черен, извит, 0.18 mm
http://obiavidnes.com/obiava/123873/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-jade-full-screen-tempered-gl

Western Digital MY CLOUD PR2100
Western Digital MY CLOUD PR2100, без твърд диск (2x SATA, up to 16TB), двуядрен Intel Pentium N3710 1.6/2.56GHz, 4GB
RAM, 2x Lan1000, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/123872/western-digital-my-cloud-pr2100

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за iPhone 7, обхваща ръбовете,
дисплея и задната част, бял, извит, 0.18 mm
http://obiavidnes.com/obiava/123871/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-jade-full-screen-tempered-gl

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за iPhone 7
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за iPhone 7, обхваща ръбовете,
дисплея и задната част, бял, извит, 0.26 mm
http://obiavidnes.com/obiava/123870/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-jade-full-screen-tempered-gl

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за за iPhone
6
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за за iPhone 6, iPhone 6S, обхваща
ръбовете, дисплея и задната част, розов, извит
http://obiavidnes.com/obiava/123869/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-jade-full-screen-tempered-gl

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за за iPhone
6
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Devia Jade Full Screen Tempered Glass за за iPhone 6, iPhone 6S, обхваща
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ръбовете, дисплея и задната част, златист, извит
http://obiavidnes.com/obiava/123868/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-devia-jade-full-screen-tempered-gl

Зарядно у-во за кола LDNIO CM10
Зарядно у-во за кола LDNIO CM10, 4.2A, 2xUSB А(ж), универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123867/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-cm10

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C28
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C28, 3.4A, 2xUSB А(ж), с кабел от USB A към Micro USB, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123866/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c28

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C23
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C23, 3.1A, 2xUSB А(ж), с кабел от USB A към Micro USB, универсално, бял или черен
http://obiavidnes.com/obiava/123865/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c23

Странични приходи
Traffic exchange сайтовете се използват за генериране на трафик - посещения към вашият сайт. Това става като гледате
и вие други сайтове, а може да си платите и да си купите кредити с които ще се рекламира вашият сайт в интернет,
без да се налага вие да гледте рекламите на другите сайтове.A сега ще ви препоръчам друг traffic exchange сайт който е
дори и по-добър от ЕasyHits4U, тъй като не се налага постоянно да прицъквате през 20 секунди изтеклият таймер, а
това става автоматично от една програмка (HitLeap Viewer 2.8) която ще инсталирате на компютъра си след като се
регистрирате тук - https://hitleap.com/by/mitik75 . В самият сайт ще намерите мястото откъдето ще си свалите
програмата за автоматично сърфиране и генериране на трафик към вашият сайт. Предимството тук е, че изобщо не е
необходимо изобщо да сте пред компютъра, всичко си работи и нещата се случват.
http://obiavidnes.com/obiava/123864/stranichni-prihodi

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C23
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C23, 3.1A, 2xUSB А(ж), с кабел за Apple iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към
Lightning, универсално, бял или черен
http://obiavidnes.com/obiava/123863/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c23

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C22
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C22, 2.1A, 2xUSB А(ж), с кабел от USB A към Micro USB, универсално, бял или черен
http://obiavidnes.com/obiava/123862/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c22

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C22
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C22, 5V/2.1A, 2xUSB А(ж), с кабел за Apple iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към
Lightning, универсално, бял или черен
http://obiavidnes.com/obiava/123861/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c22

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C17
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C17, 1A, USB A(ж), с кабел от USB A към Micro USB, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123860/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c17

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com

Страница 64/77

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.12.2016

http://obiavidnes.com/obiava/123859/cialis-aptechen

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C17
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-C17, 1A, USB А(ж), с кабел за Apple iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към Lightning ,
универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123858/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-c17

Избелване на зъби
Клиниката разполага с три кабинета, просторна приемна, където на разположение на пациентите има колекция от
филми, концерти и музика, както и библиотека с интересни книги
http://obiavidnes.com/obiava/123857/izbelvane-na-zybi

Монитор AOC E2475SWJ
Монитор AOC E2475SWJ, 23.6" (59.94 cm), TN панел, Full HD, 1ms, 20 000 000:1, 250 cd/m2, HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/123856/monitor-aoc-e2475swj

Интериорни и входни врати на достъпни цени от Врати Бургас
Врати Бургас 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 са с постоянна складова
наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Заповядайте в нашия шоурум на адрес:
гр. Бургас, ул.Индустриална 3А
както и на сайта ни:
www.vrati-burgas.com
http://obiavidnes.com/obiava/123855/interiorni-i-vhodni-vrati-na-dostypni-ceni-ot-vrati-burgas

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123854/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski
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Зарядно у-во за кола LDNIO DL-211
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-211, 2.1A, USB А(ж), с кабел от USB A към Micro USB, универсално, бял или черен
http://obiavidnes.com/obiava/123853/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-211

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
·
Грамматика
·
Фонетика
·
Практика речи
·
Чтение
·
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123852/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
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Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/123851/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/123850/kamagra-gel-za-myje

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123849/pravete-pari-po-internet

Зарядно у-во за кола LDNIO DL-211
Зарядно у-во за кола LDNIO DL-211, 2.1A, USB А(ж), кабел за Apple iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към Lightning ,
универсално, бял или черен
http://obiavidnes.com/obiava/123848/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-dl-211

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/123847/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123846/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
“MANIPOL BODY”- УРЕД ЗА РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
Основни функции на масажора “MANIPOL BODY”
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута.
Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните мазнини.
http://obiavidnes.com/obiava/123845/anticeluliten-vibromasajor-relaks-ton

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.
http://obiavidnes.com/obiava/123844/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
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Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
http://obiavidnes.com/obiava/123843/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

lida,lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/121222/lidalida

Зарядно у-во за кола LDNIO C301
Зарядно у-во за кола LDNIO C301, 3.6A, 2xUSB А(ж), с кабел от USB A към Micro USB, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123842/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-c301

Всякакви видове врати
Борман България разполага с полски, турски, руски, гръцки, български врати. Работим с доказали се производители през
годините и даваме гаранция.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/123841/vsyakakvi-vidove-vrati

Зарядно у-во за кола LDNIO C301
Зарядно у-во за кола LDNIO C301, 3.6A, 2xUSB А(ж), с кабел за Apple iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към Lightning
, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123840/zaryadno-u-vo-za-kola-ldnio-c301

Правете пари по интернет
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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
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лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/123838/pravete-pari-po-internet

Зарядно у-во LDNIO A2202
Зарядно у-во LDNIO A2202, 2.4A, 2xUSB А(ж), универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123837/zaryadno-u-vo-ldnio-a2202

ремонт на покриви
Хидроизолации
Топлоизолации
Тенекеджийски услуги
Надстройка на таванска стая..Вече и с безплатно обаждане Позвъни и затвори!
Доверете се на квалифицирания персонал за ремонта на Вашия покрив! 0896287882
http://obiavidnes.com/obiava/123836/remont-na-pokrivi

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

Зарядно у-во LDNIO A3301
Зарядно у-во LDNIO A3301, 5V/3.1A, 3xUSB А(ж), бял
http://obiavidnes.com/obiava/123835/zaryadno-u-vo-ldnio-a3301

Ниски и изгодни цени само във Врати Русе!
Не изтървайте възможността си да се „запознаете” с най-новите модели интериорни и входни врати, които ви
предлагаме на висок стандарт и задоволителни цени. На ул. Борисова 44, срещу Художествената изложба се намира
нашият богат на мостри Шоурум, в който Ви очакваме. www.vratiruse.com
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: office@vratiruse.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/123834/niski-i-izgodni-ceni-samo-vyv-vrati-ruse

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/123833/30-50-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/123832/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
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/123831/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

meizitang,meizitang-otslabni
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. Искате да отслабнете веднага, искате да вземете продукта
meizitang от вносител, тогава не се бавете, а поръчайте веднага или се обадете на посочения телефон 0894/ 97 -32-32.
WWW.МЕЙЗТАНГ.COM. Бързо отслабни с Мeizitang.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/123830/meizitangmeizitang-otslabni

Зарядно у-во LDNIO DL-AC52
Зарядно у-во LDNIO DL-AC52, 5V/2.4A, 2xUSB А(ж), с кабел от USB А към Micro USB, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123829/zaryadno-u-vo-ldnio-dl-ac52

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСИЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
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Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/123828/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/123827/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партьори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
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Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/123826/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Зарядно у-во LDNIO DL-AC52
Зарядно у-во LDNIO DL-AC52, 5V/2.4A, 2xUSB А(ж), с кабел за iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към Lightning,
универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123825/zaryadno-u-vo-ldnio-dl-ac52

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/123824/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвеститори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/123823/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

Зарядно у-во LDNIO DL-AC50
Зарядно у-во LDNIO DL-AC50, 5V/1A, USB A(ж), с кабел от USB към Micro USB, универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123822/zaryadno-u-vo-ldnio-dl-ac50

Страница 73/77

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.12.2016

Зарядно у-во LDNIO DL-AC50
Зарядно у-во LDNIO DL-AC50, 5V/1A, USB A(ж), с кабел за iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7, от USB A към Lightning,
универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123821/zaryadno-u-vo-ldnio-dl-ac50

Зарядно у-во Remax RMT7188
Зарядно у-во Remax RMT7188, 5V/2,1A, 2хUSB A(ж), универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123820/zaryadno-u-vo-remax-rmt7188

Зарядно у-во Remax RP-U31
Зарядно у-во Remax RP-U31, 5V/3,1A, 3хUSB A(ж), универсално, бял
http://obiavidnes.com/obiava/123819/zaryadno-u-vo-remax-rp-u31

Силиконов протектор Samsung
Силиконов протектор Samsung, за Samsung Galaxy J5 (2016), тънък, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/123818/silikonov-protektor-samsung

Закачалка за дрехи OKOffice 3554 Палма
Закачалка за дрехи OKOffice 3554 Палма, 5 бр. куки, метална, поставка за чадъри, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123817/zakachalka-za-drehi-okoffice-3554-palma

Закачалка за дрехи OKOffice 3550 Палма
Закачалка за дрехи OKOffice 3550 Палма, 5 бр. куки, метална, поставка за чадъри, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123816/zakachalka-za-drehi-okoffice-3550-palma

Закачалка за дрехи OKOffice 3547 Клас
Закачалка за дрехи OKOffice 3547 Клас, 8 бр. куки, метална, поставка за чадъри, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123815/zakachalka-za-drehi-okoffice-3547-klas

Закачалка за дрехи OKOffice 3548 Клас
Закачалка за дрехи OKOffice 3548 Клас, 8 бр. куки, метална, поставка за чадъри, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123814/zakachalka-za-drehi-okoffice-3548-klas

Закачалка за дрехи OKOffice 3545 Трик
Закачалка за дрехи OKOffice 3545 Трик, 8 бр. куки, метална, височина 170 см, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123813/zakachalka-za-drehi-okoffice-3545-trik

Закачалка за дрехи OKOffice 3546 Трик
Закачалка за дрехи OKOffice 3546 Трик, 8 бр. куки, метална, височина 170 см, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123812/zakachalka-za-drehi-okoffice-3546-trik

Печелете пари докато си почивате
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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
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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/123811/pechelete-pari-dokato-si-pochivate

Закачалка за дрехи OKOffice 20427 Старт
Закачалка за дрехи OKOffice 20427 Старт, 8 бр. куки, метална, височина 160 см, черно-бяла
http://obiavidnes.com/obiava/123810/zakachalka-za-drehi-okoffice-20427-start

Закачалка за дрехи OKOffice 3549 ELF
Закачалка за дрехи OKOffice 3549 ELF, 10 бр. куки, метална, поставка за чадъри и отцедник, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123809/zakachalka-za-drehi-okoffice-3549-elf

Закачалка за дрехи OKOffice 3553 Марта
Закачалка за дрехи OKOffice 3553 Марта, 4 бр. куки, метална, височина 170 см, черна
http://obiavidnes.com/obiava/123808/zakachalka-za-drehi-okoffice-3553-marta

Мартеници на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР.Гривни с надписи и фирмено лого.
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/123807/martenici-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-margrivni-s-nadpisi-i-firmeno-lo

Допълнителни доходи от интернет, надомна работа
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://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/123806/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Закачалка за дрехи OKOffice 3543 Марта
Закачалка за дрехи OKOffice 3543 Марта, 4 бр. куки, метална, височина 170 см, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123805/zakachalka-za-drehi-okoffice-3543-marta

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/123804/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/123803/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

РАБОТИТЕ СИ ОТ ВКЪЩИ ! НЯМАТЕ ШЕФ НА ГЛАВАТА ! ВИЕ СТЕ СИ ШЕФ !
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/123802/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

БЕЗ КОМИСИОН ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ
АГЕНЦИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В
ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване
наджанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт развита икономика и без безработица.Език не е задължителен.Подсигурени
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квартири. Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/123801/bez-komision-chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-agenciya

Закачалка за дрехи OKOffice 5948 Rado
Закачалка за дрехи OKOffice 5948 Rado, 8 бр. куки, метална, поставка за чадъри и отцедник, хром
http://obiavidnes.com/obiava/123800/zakachalka-za-drehi-okoffice-5948-rado

Контролер NZXT Sentry Mesh
Контролер NZXT Sentry Mesh, 5.25“ (13.34cm)
http://obiavidnes.com/obiava/123799/kontroler-nzxt-sentry-mesh

0887232146,строителни ремонти с качество.
0887232146,фини шпакловки,обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
измазване,топлоизолация,замазки,зидария,пръскана мазилка,влачена мазилка.минерална мазилка и др.
довършителни работи,качеството се вижда на момента,започване веднага.0887232146

лайсни или
мазилки,и др

http://obiavidnes.com/obiava/123798/0887232146stroitelni-remonti-s-kachestvo

Охладител за видеокарти NZXT Kraken G10
Охладител за видеокарти NZXT Kraken G10, червен, съвместим с видеокарти от серията Nvidia GTX 1080, Titan X, 980/Ti,
970, 960, Titan, 780/Ti, 770, 760, 680, 670, 660/Ti, 580, 570, 560/Ti 560SE & AMD R9 390/X, 380/X, 290/X
http://obiavidnes.com/obiava/123797/ohladitel-za-videokarti-nzxt-kraken-g10

0882551735 фини шпакловки и др.започване веднага
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. . замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място. започване веднага,
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/123796/0882551735-fini-shpaklovki-i-drzapochvane-vednaga
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