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ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
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/124411/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ 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/124410/stranichni-prihodi-ot-internet

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/124409/pravete-pari-po-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124408/pechelete-pari-ot-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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124407/30-50-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/124406/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/124405/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/124404/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Посетителски стол Carmen 6540
Посетителски стол Carmen 6540, еко кожа, подлакътници, хромирана база, кафяв
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http://obiavidnes.com/obiava/124403/posetitelski-stol-carmen-6540

Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.009_SV.WNBAF.B01) (сив)
Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.009_SV.WNBAF.B01) (сив), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10
GHz, 14" (35.56 cm) Full HD IPS, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.56kg
http://obiavidnes.com/obiava/124402/laptop-acer-travelmate-x349-m-nxveeex009_svwnbafb01-siv

Посетителски стол Carmen 6540
Посетителски стол Carmen 6540, еко кожа, подлакътници, хромирана база, тъмно кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/124401/posetitelski-stol-carmen-6540

Посетителски стол Carmen 6540
Посетителски стол Carmen 6540, еко кожа, подлакътници, хромирана база, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124400/posetitelski-stol-carmen-6540

Директорски стол Carmen 6505
Директорски стол Carmen 6505, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124399/direktorski-stol-carmen-6505

Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.009)(сив) двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U
2.50/3.10 GHz
Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.009)(сив) двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10 GHz, 14" (35.56 cm)
Full HD IPS, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.56kg
http://obiavidnes.com/obiava/124398/laptop-acer-travelmate-x349-m-nxveeex009siv-dvuyadren-kaby-lake-intel-core-

Президентски офис стол Carmen 6181
Президентски офис стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/124397/prezidentski-ofis-stol-carmen-6181

Президентски офис стол Carmen 6181
Президентски офис стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/124396/prezidentski-ofis-stol-carmen-6181

Президентски офис стол Carmen 6181
Президентски офис стол Carmen 6181, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124395/prezidentski-ofis-stol-carmen-6181

Електровъдица, електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/124394/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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
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Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/124393/inkubatori---koledni-cenipodaryk

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/124392/zaemi-do-7000-lv

Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.006_SV.WNBAF.B01)
Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.006_SV.WNBAF.B01), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.40 GHz, 14"
(35.56 cm) HD Anti-glare Display, (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.56kg
http://obiavidnes.com/obiava/124391/laptop-acer-travelmate-x349-m-nxveeex006_svwnbafb01

Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.006)
Лаптоп Acer TravelMate X349-M (NX.VEEEX.006), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.40 GHz, 14" (35.56 cm) HD
Anti-glare Display, (HDMI), 4GB, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 1.56kg
http://obiavidnes.com/obiava/124390/laptop-acer-travelmate-x349-m-nxveeex006

Лаптоп Acer Aspire Swift 3 (NX.GKBEX.019)(сребрист)
Лаптоп Acer Aspire Swift 3 (NX.GKBEX.019)(сребрист), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100U 2.30GHz, 14" (35.56 cm) Full
HD IPS Display, (HDMI), 4GB DDR4, 128GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10, 1.50kg
http://obiavidnes.com/obiava/124389/laptop-acer-aspire-swift-3-nxgkbex019srebrist

заем помощ до 250,000 € за хората в нужда.
Ние сме компания, която предлага на кредита. И нашата цел е да се осигури резервен план за всички хора, които нямат
достъп до банката, за да получи кредит. Вече можете да получите до 250 000 € дома с лихва от едва 3%. Ние сме много
сериозно и действително помага на хората в нужда. Хората са направили искания за кредит у дома и те са имали своето
удовлетворение. Благодаря ви, за да се прилага с нас.
http://obiavidnes.com/obiava/124388/zaem-pomosht-do-250000--za-horata-v-nujda

Офис стол Polo
Офис стол Polo, еко кожа, подлакътници, заключване облегалка в различни позиции, газов амортисьор, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/124387/ofis-stol-polo

Офис стол Polo
Офис стол Polo, еко кожа, заключване облегалка в различни позиции, газов амортисьор, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124386/ofis-stol-polo

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/124385/kamagra-gel-za-myje

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ 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/124384/stranichni-prihodi-ot-internet

Посетителски стол Carmen 1135 LUX
Посетителски стол Carmen 1135 LUX, дамаска, Smart материал, тъмно сив
http://obiavidnes.com/obiava/124383/posetitelski-stol-carmen-1135-lux

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/124382/pravete-pari-po-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124381/pechelete-pari-ot-internet

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,
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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/124380/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Монитор Acer Predator X34A (UM.CX0EE.A01)
Монитор Acer Predator X34A (UM.CX0EE.A01), 34" (86.36 cm), IPS панел, UW-QHD (3440 x 1440), 4ms, 100 000 000:1, 300
cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/124379/monitor-acer-predator-x34a-umcx0eea01

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

Посетителски стол Carmen 1135 LUX
Посетителски стол Carmen 1135 LUX, дамаска, Smart материал, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124378/posetitelski-stol-carmen-1135-lux

viagra,viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/124377/viagraviagra

Монитор Acer EB321HQwd (UM.JE1EE.005)
Монитор Acer EB321HQwd (UM.JE1EE.005), 31.5" (80.01 cm), IPS панел, Full HD (1920 x 1080), 4 ms, 100M:1, 300 (cd/m2),
DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/124376/monitor-acer-eb321hqwd-umje1ee005

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/124375/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп Asus G752VM-GC019T
Лаптоп Asus G752VM-GC019T, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 17.3" (43.94 cm) FHD IPS Display &
GTX1060 6GB, (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, 1x USB Type C, Windows 10, 4.06kg
http://obiavidnes.com/obiava/124374/laptop-asus-g752vm-gc019t

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/124373/30-50-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/124372/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/124371/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Хибриден лаптоп Acer ONE 10 S1002-14CP (NT.G53EX.010)(сив)
Хибриден лаптоп Acer ONE 10 S1002-14CP (NT.G53EX.010)(сив), четириядрен Bay Trail Intel Atom Processor Z3735F
1.33/1.83 GHz, 10.1" (25.65 cm) WXGA IPS Touch Display, (mHDMI), 2GB, 32GB eMMC & 500 GB HDD, Windows 10, 1,19kg
http://obiavidnes.com/obiava/124370/hibriden-laptop-acer-one-10-s1002-14cp-ntg53ex010siv

Xiaomi Mi 5S (златист)
Xiaomi Mi 5S (златист), поддържа 2 sim карти, 4G LTE, 5.15"(13.08cm) IPS Full HD дисплей, четириядрен Snapdragon 821
(2x2.15GHz & 2x1.6GHz Kryo), 4GB LPDDR4 RAM, 128GB Flash памет, 12 & 4.0 Mpix camera, Android, 145g.
http://obiavidnes.com/obiava/124369/xiaomi-mi-5s-zlatist
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Аксесоар против шум GoPro WindSlayer
Аксесоар против шум GoPro WindSlayer, за GoPro HERO4 Black/HERO4 Silver/HERO3+/HERO3
http://obiavidnes.com/obiava/124368/aksesoar-protiv-shum-gopro-windslayer

Лаптоп Acer ES1-332-P2F0 (NX.GFZEX.005)
Лаптоп Acer ES1-332-P2F0 (NX.GFZEX.005), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.10/2.50GHz, 13.3" (33.78 cm)
HD Anti Glare, (HDMI), 4GB, 1TB HDD & 32GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 1.70kg
http://obiavidnes.com/obiava/124367/laptop-acer-es1-332-p2f0-nxgfzex005

Протектор Huawei case за P9 lite
Протектор Huawei case за P9 lite, до 5.2" (13.21 cm), прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124366/protektor-huawei-case-za-p9-lite

Музикална стойка GoPro The Jam
Музикална стойка GoPro The Jam, за всички GoPro камери
http://obiavidnes.com/obiava/124365/muzikalna-stoyka-gopro-the-jam

Лаптоп Acer ES1-332-P8B6 (NX.GG0EX.001)(червен)
Лаптоп Acer ES1-332-P8B6 (NX.GG0EX.001)(червен), четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.10/2.50GHz, 13.3"
(33.78 cm) HD Anti Glare, (HDMI), 4GB, 1TB HDD & 32GB SSD, 1x USB 3.0, Linux, 1.70kg
http://obiavidnes.com/obiava/124364/laptop-acer-es1-332-p8b6-nxgg0ex001cherven

Huawei Nova Plus (сив)
Huawei Nova Plus (сив), поддържа 2 Sim карти, 5.5" (13.97 cm) IPS Full HD дисплей, осемядрен Snapdragon 625 Cortex-A53
2GHz, 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 8.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/124363/huawei-nova-plus-siv

Профи кредит между сериозни индивидуални и бързо в 72 час
Здравейте
Аз съм тичане MS EMILLIA Floranta френски бизнес жена пребиваващи във Франция.
Аз идвам от това присъства поща, ставате част от финансов заем оферта от 500 ЕВРО 2.500.000 ЕВРО с процент от
сумата в размер на 3 % или 4 % възстановява на броя на годините, искам да но благоприятен. Ако се интересувате от
тази оферта за заем моля любезно се свържете. Всичко ще бъде последвано според френските закони в сила
NB: злите хора и лоши желания да се въздържат, защото аз проверка на документите в ном също Африка не идват.
Свържете се с нас, ако се интересувате от тази оферта на заем на адрес mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124362/profi-kredit-mejdu-seriozni-individualni-i-byrzo-v-72-chas

Заем между особено сериозно предложение
Здравейте господин / госпожо нека да се свържете с този ден. Бих искал да ви уведомя, че аз съм физическо лице, което
предоставя финансови заеми да помогне на хората в нужда. Ние сме без не се игнорира кризата с опит от нашия
континент е отслабнала нашите банки и финансови институти номера... Бих искал да споделя с вас моята оферта за
кредит или заем на пари между индивид, този заем е достъпна за всички, независимо дали безработни, забранени или
банкови файл. Аз съм също обръща внимание на хората които са в нужда и които търсят финансова помощ за да видите
своите проекти или да изплати дълговете си. Аз ви предложи заем от 1000 евро за 5.000.000euro за всички хора може да
изплати с лихва в размер на 3 % за всеки, заинтересовани пишете ми, никой сериозен човек, да се въздържат. Само
честни и надеждни. Свържете се с мен по mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124361/zaem-mejdu-osobeno-seriozno-predlojenie

48 час бързо между конкретни сериозни заем оферта
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Сложих на ваше разположение, заем от 5000 Евро 2.000.000 евро на много прости думи на всички сериозни и честни хора
може да изплати с размер от 3 % на година. Аз също правя инвестиции и заеми между отделни от всякакъв вид.
Предлагаме кредити краткосрочен, средносрочен план, вариращи от 500 USD до 4000 евро със ставка от 5 % годините
продължение на достъпни погасяване в сътрудничество с моя адвокат. Свържете се с мен по
mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124360/48-chas-byrzo-mejdu-konkretni-seriozni-zaem-oferta

между особено сериозен и честен заем оферта
Имате нужда от заем, но са отхвърлени от банката или институциите на finassieres, че имате несъвместим условия да
си месечни приходи, извънредно високите лихвени проценти. Имате нужда от заем за вашите нужди. Няма проблеми.
Каквото си финансово положение, аз предлагам ипотечни заеми, търговски заеми, международни заеми, лични,
изключителен и образователни заеми, заеми. Аз предлагам заеми, достъпни за хора и много компании. наистина се
нуждаят толкова взимаш контакт ми от mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124359/mejdu-osobeno-seriozen-i-chesten-zaem-oferta

Профи кредит между сериозни индивидуални и бързо в 72 час
Здравейте
Аз съм тичане MS EMILLIA Floranta френски бизнес жена пребиваващи във Франция.
Аз идвам от това присъства поща, ставате част от финансов заем оферта от 500 ЕВРО 2.500.000 ЕВРО с процент от
сумата в размер на 3 % или 4 % възстановява на броя на годините, искам да но благоприятен. Ако се интересувате от
тази оферта за заем моля любезно се свържете. Всичко ще бъде последвано според френските закони в сила
NB: злите хора и лоши желания да се въздържат, защото аз проверка на документите в ном също Африка не идват.
Свържете се с нас, ако се интересувате от тази оферта на заем на адрес mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124358/profi-kredit-mejdu-seriozni-individualni-i-byrzo-v-72-chas

Заем между особено сериозно предложение
Здравейте господин / госпожо нека да се свържете с този ден. Бих искал да ви уведомя, че аз съм физическо лице, което
предоставя финансови заеми да помогне на хората в нужда. Ние сме без не се игнорира кризата с опит от нашия
континент е отслабнала нашите банки и финансови институти номера... Бих искал да споделя с вас моята оферта за
кредит или заем на пари между индивид, този заем е достъпна за всички, независимо дали безработни, забранени или
банкови файл. Аз съм също обръща внимание на хората които са в нужда и които търсят финансова помощ за да видите
своите проекти или да изплати дълговете си. Аз ви предложи заем от 1000 евро за 5.000.000euro за всички хора може да
изплати с лихва в размер на 3 % за всеки, заинтересовани пишете ми, никой сериозен човек, да се въздържат. Само
честни и надеждни. Свържете се с мен по mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124357/zaem-mejdu-osobeno-seriozno-predlojenie

Профи кредит между сериозни индивидуални и бързо в 72 час
Здравейте
Аз съм тичане MS EMILLIA Floranta френски бизнес жена пребиваващи във Франция.
Аз идвам от това присъства поща, ставате част от финансов заем оферта от 500 ЕВРО 2.500.000 ЕВРО с процент от
сумата в размер на 3 % или 4 % възстановява на броя на годините, искам да но благоприятен. Ако се интересувате от
тази оферта за заем моля любезно се свържете. Всичко ще бъде последвано според френските закони в сила
NB: злите хора и лоши желания да се въздържат, защото аз проверка на документите в ном също Африка не идват.
Свържете се с нас, ако се интересувате от тази оферта на заем на адрес mail:emilliafloranta@yahoo.fr
http://obiavidnes.com/obiava/124356/profi-kredit-mejdu-seriozni-individualni-i-byrzo-v-72-chas

Xiaomi Redmi Note 4 (златист)
Xiaomi Redmi Note 4 (златист), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) IPS Full HD дисплей, десетядрен Helio X20 2.1GHz ,
3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 175g.
http://obiavidnes.com/obiava/124355/xiaomi-redmi-note-4-zlatist

Комбинирай, интериорни и входни врати на супер цени!
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Жилището засиява във вратите на Врати София.
Предстои Ви ремонт и бързате да смените старите врати, заповядайте при нас!
Предлагаме качествени входни блиндирани и интериорни врати на възможно най - ниски цени! Всички модели, размери и
цветове са налични на склад. Компетентното и любезно обслужване е гарантирано!
http://obiavidnes.com/obiava/124354/kombiniray-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Интериорна врата
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/124353/interiorna-vrata

Таблет Asus ZENPAD Z300CNL-6A035A (тъмносив)
Таблет Asus ZENPAD Z300CNL-6A035A (тъмносив), 10.1"(25.65 cm) WXGA IPS Tru2Life Display, четириядрен Intel Atom
Z3560 1.8GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 5.0 & 2.0 MPix, Android, 510g
http://obiavidnes.com/obiava/124352/tablet-asus-zenpad-z300cnl-6a035a-tymnosiv

Huawei Nova Plus (сребрист)
Huawei Nova Plus (сребрист), поддържа 2 Sim карти, 5.5" (13.97 cm) IPS Full HD дисплей, осемядрен Snapdragon 625
Cortex-A53 2GHz, 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 8.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/124351/huawei-nova-plus-srebrist

Huawei Nova Plus (златист)
Huawei Nova Plus (златист), поддържа 2 Sim карти, 5.5" (13.97 cm) IPS Full HD дисплей, осемядрен Snapdragon 625
Cortex-A53 2GHz, 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 8.0 Mpix camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/124350/huawei-nova-plus-zlatist

Международният куриер DPDgroup вече доставя пратки с дрон във Франция
Международния куриер DPDgroup получи разрешение от Френските власти да извършва седмични доставки между две
склада в региона Прованс, Южна Франция. Дронът автономно ще прелита около 15 км. Пратките може да бъдат с
тегло до 3 кг и се прикрепят и освобождават автоматично отдолу на дрона. Апаратът има шаси от въглеродни влакна и
максималната скорост във въздуха от 30 км/ч, обсег на батерията до 20 км, GPS навигационна система, камера
предаваща картина на живо и парашут, в случай на неизправност...
http://obiavidnes.com/obiava/124349/mejdunarodniyat-kurier-dpdgroup-veche-dostavya-pratki-s-dron-vyv-franciya

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124348/pechelete-pari-ot-internet

Рамка за закрепване GoPro
Рамка за закрепване GoPro, съвместима със серията GoPro HERO Session и GoPro закрепващи елементи.
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http://obiavidnes.com/obiava/124347/ramka-za-zakrepvane-gopro

Качествени Интериорни врати
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.Цвета на интериорните врати се избира при
взимане на нужните размери. Всяка новопостроена сграда с апартаменти, офиси или хотел има нужда от стилни
интериорни врати, които да бъдат в тон с интериора на помещението, в което са поставени.За поръчка:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/124346/kachestveni-interiorni-vrati

Метални решетки които гарантират сигурност
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За поръчки: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/124345/metalni-reshetki-koito-garantirat-sigurnost

Висококачествени Метални Врати
Нашите метални врати (блиндирани врати) са преди всичко мерило за безопасност. Блиндираните метални врати от
нашата компания са направени от високо-качествен метал, който не може да бъде счупен или свален с лекота в
сравнение с повечето от дървените врати. Блиндирани врати (метални врати) са значителни по-здрави и са препядствие
за крадците, което те не могат да преминат. И по този начин нашите блиндирани метални врати ще направят офиса
или апартамент Ви безопасно място за Вас и вашите вещи
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
http://obiavidnes.com/obiava/124344/visokokachestveni-metalni-vrati

Висококачествени Метални Врати
Нашите метални врати (блиндирани врати) са преди всичко мерило за безопасност. Блиндираните метални врати от
нашата компания са направени от високо-качествен метал, който не може да бъде счупен или свален с лекота в
сравнение с повечето от дървените врати. Блиндирани врати (метални врати) са значителни по-здрави и са препядствие
за крадците, което те не могат да преминат. И по този начин нашите блиндирани метални врати ще направят офиса
или апартамент Ви безопасно място за Вас и вашите вещи
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
http://obiavidnes.com/obiava/124343/visokokachestveni-metalni-vrati

Здрави и устойчиви Блиндирани врати
Фирмата (Каракашев и Син ЕООД) е производител на МЕТАЛНИ ВРАТИ, БЛИНДИРАНИ ВРАТИ, ВХОДНИ ВРАТИ, за
апартаменти, за складове, ВРАТИ ЗА МАЗЕТА и за промишлеността, РЕШЕТКИ и също така брава (монтаж на брави).
Вратите могат да бъдат с покритие грунд, фолио, прахово боядисване или покрити с фурнир.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата има над 15 години опит зад гърба си за да и се
доверите. При нас ще намерите качествени врати на доста изгодни цени – достъпни за всеки.
Изработка на метални врати (блиндирани врати, решетки, входни врати) за апартамент и офис: нашите блиндирани
врати, метални врати, решетки, входни врати, врати за мазета се изработват по размер взет от наш екип на място и
по посока на отваряне избрана от вас.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/124342/zdravi-i-ustoychivi-blindirani-vrati

Стъклена интериорна врата модел Sand g 14-8
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Елегантен модел, с който получавате дискретност и уют
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във всяко помещение.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
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.
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с. Елегантен модел, с който получавате уют във всяко помещение.
При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
• 60/197см
• 70/197см
• 80/197см
• 90/197см
Комплектът включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/124341/styklena-interiorna-vrata-model-sand-g-14-8

Стъклена интериорна врата модел Gravur G 13-2
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с принт. Елегантен модел, с който получавате дискретност и уют
във всяко помещение.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
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.
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло с. Елегантен модел, с който получавате уют във всяко помещение.
При евентуално счупване се пръскат на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
• 60/197см
• 70/197см
• 80/197см
• 90/197см
Комплектът включва: права каса 10см, первази от едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/124340/styklena-interiorna-vrata-model-gravur-g-13-2

Метална входна врата 616 C
Крилото на вратата е изработено от два метални листа, прахово боядисани с релефна повърхност, допълнително
оребрено с метални профили и фино пресовани дървесни частици тип "пчелна пита".
Касата е щокова с первази за от едната страна.
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Заключването е тристрано отгоре, отдолу и отстрани.
Размери: 86/197 см.;

90/197 см.; 96/200 см.

Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти.
http://obiavidnes.com/obiava/124339/metalna-vhodna-vrata-616-c

Резервни лещи GoPro
Резервни лещи GoPro, съвместими със серията GoPro HERO Session
http://obiavidnes.com/obiava/124338/rezervni-leshti-gopro

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/124337/30-50-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/124336/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Преходник LogiLink CA1014
Преходник LogiLink CA1014, от Toslink(ж) към Toslink 3.5мм (м)
http://obiavidnes.com/obiava/124335/prehodnik-logilink-ca1014

Немски 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
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позволява добро уплътнение. Посоката на отваряне - лява или дясна, се определя при заявката. Стоката е налична на
склад. Срещу допълнително заплащане, се предлага и монтаж на вратите от външна фирма - подизпълнител, с която от
години сътрудничим.
Можете да ни посетите на адрес - бул. Акад. Иван Гешов 102( в близост до ВМА и Център по хигиена, в близост до нас
има клон на Банка Пиреос).
Телефон за връзка - 0899 69 10 75
web адрес - www.vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/124334/nemski-vrati

Таблет Huawei MediaPad T2 10.0 Pro FDR-A01L(69014431189)(бял)
Таблет Huawei MediaPad T2 10.0 Pro FDR-A01L(69014431189)(бял), 4G LTE, 10.1" (25.65 cm) Full HD IPS Display,
осемядрен Snapdragon 615 (4x1.2GHz & 4x1.5GHz Cortex-A53), 2GB RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 8.0 & 2.0
Mpix camera, Android, 495g
http://obiavidnes.com/obiava/124333/tablet-huawei-mediapad-t2-100-pro-fdr-a01l69014431189byal

НОВ модел интериорна врата
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на входни и интериорни врати.Най- новото, което предлагаме на пазара е
интериорна врата модел 033 и 033Р предлагат се в цвят златен дъб, бяло и венге.Изработени са от HDF материал с PVC
покритие.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да изберете вашите нови врати
още днес!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/124332/nov-model-interiorna-vrata

НОВ модел интериорна врата
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на входни и интериорни врати.Най- новото, което предлагаме на пазара е
интериорна врата модел 033 и 033Р предлагат се в цвят златен дъб, бяло и венге.Изработени са от HDF материал с PVC
покритие.Заповядайте в нашият шоурум на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да изберете вашите нови врати
още днес!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/124331/nov-model-interiorna-vrata

Лаптоп Asus G502VT-FY068
Лаптоп Asus G502VT-FY068, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 15.6"(39.62cm) Full HD IPS Display &
GTX970M 3GB, (DP), 8GB DDR4, 1TB HDD & 128GB M.2 SSD, 1x USB 3.0 Type C, Free DOS, 2.0kg
http://obiavidnes.com/obiava/124330/laptop-asus-g502vt-fy068

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/124329/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Смарт часовник Huawei Watch 090198
Смарт часовник Huawei Watch 090198, 1.4" AMOLED мултитъч дисплей, четириядрен Cortex-A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB
Flash памет, Bluetooth 4.1, Wi-Fi, съвместим с Android 4.3+ и iOS 8.2+, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124328/smart-chasovnik-huawei-watch-090198

Huawei Y5 II CUN-L21(златист)
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Huawei Y5 II CUN-L21(златист), поддържа 2 Sim карти, 4G LTE, 5.0" (12.70 cm) IPS HD дисплей, четириядрен Cortex-A53
1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 135g
http://obiavidnes.com/obiava/124327/huawei-y5-ii-cun-l21zlatist

Huawei Y3 II LUA-L21(златист)
Huawei Y3 II LUA-L21(златист), поддържа 2 Sim карти, 4G LTE, 4.5" (11.43cm) FWVGA дисплей, четириядрен Cortex-A53
1.0GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 135g
http://obiavidnes.com/obiava/124326/huawei-y3-ii-lua-l21zlatist

Huawei Y3 II LUNA-L01(златист)
Huawei Y3 II LUNA-L01(златист), 4G LTE, 4.5" (11.43cm) FWVGA дисплей, четириядрен Cortex-A53 1.0GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет(+microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 135g
http://obiavidnes.com/obiava/124325/huawei-y3-ii-luna-l01zlatist

Huawei P9 EVA-L19(сребрист)
Huawei P9 EVA-L19(сребрист), поддържа 2 Sim карти, 4G LTE, 5.2" (13.21 cm) Full HD IPS 2.5D дисплей, осемядрен Kirin
955(4x2.5GHz & 4x1.8GHz Cortex-A72/A53), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 12 & 8.0 Mpix camera, обектив
Leica, Android, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/124324/huawei-p9-eva-l19srebrist

Huawei P9 EVA-L19(сив)
Huawei P9 EVA-L19(сив), поддържа 2 Sim карти, 4G LTE, 5.2" (13.21 cm) Full HD IPS 2.5D дисплей, осемядрен Kirin
955(4x2.5GHz & 4x1.8GHz Cortex-A72/A53), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 12 & 8.0 Mpix camera, обектив
Leica, Android, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/124323/huawei-p9-eva-l19siv

Таблет Asus Zenpad Z380KNL-6B020A (бял)
Таблет Asus Zenpad Z380KNL-6B020A (бял), 8.0" (20.32 cm) WXGA IPS Display, четириядрен Qualcomm MSM8916 1.2GHz,
2GB RAM, 16 GB Flash памет(+microSD слот), 2.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 354g
http://obiavidnes.com/obiava/124322/tablet-asus-zenpad-z380knl-6b020a-byal

Dell AX510PA Soundbar
Dell AX510PA Soundbar, черни, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/124321/dell-ax510pa-soundbar

Почистване, товарене и извозване на отпадъци
Бригадата извършва дейности свързани с почистване, товарене и извозване
на отпадъци. Ние предлагаме да почистим, изнесем и извозим натрупаните
от Вас отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/124320/pochistvane-tovarene-i-izvozvane-na-otpadyci

Складиране и съхранение София
Бригадата разполага със складови помещения за складиране и съхранение
на Вашите вещи без значение от големината на складираните Вещи.
http://obiavidnes.com/obiava/124319/skladirane-i-syhranenie-sofiya

Транспортни услуги и бързи доставки София
Предлагаме услуги пряко свързани с товарен транспорт, както и бързи доставки
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на товари в рамките на София и околностите.
http://obiavidnes.com/obiava/124318/transportni-uslugi-i-byrzi-dostavki-sofiya

Хамалски услуги София
Бригадата ще се погрижи за преместването на Вашия дом или офис
с професионализъм и на разумна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/124317/hamalski-uslugi-sofiya

Пътна помощ в София от roadassistance
Пътна помощ в град София от Road assistance предлага експесно
ретаприране на автомобил, джип, мотор и бус на ниска цена денонощно 24/7
http://obiavidnes.com/obiava/124316/pytna-pomosht-v-sofiya-ot-roadassistance

Meizu U20 (MZUU685H.32.GO)(златист)
Meizu U20 (MZUU685H.32.GO)(златист), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD IPS дисплей, осемядрен Helio
P10(4x1.8GHz & 4x1.0GHz Cortex-A53), 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera,
Android, 158g
http://obiavidnes.com/obiava/124315/meizu-u20-mzuu685h32gozlatist

Лаптоп Acer Predator G5-793-7220 (NH.Q1HEX.020)
Лаптоп Acer Predator G5-793-7220 (NH.Q1HEX.020), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.60/3.50 GHz, 17.3" (43.9
cm) Full HD IPS Display & GTX 1060 6GB, (DP), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x USB 3.1 Type C, Windows 10, 4.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/124314/laptop-acer-predator-g5-793-7220-nhq1hex020

Meizu M3s (MZU-Y685H.32.GR)(сив)
Meizu M3s (MZU-Y685H.32.GR)(сив), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, осемядрен MT6750(4x1.5GHz &
4x1.0GHz Cortex-A53), 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/124313/meizu-m3s-mzu-y685h32grsiv

Meizu M3s (MZU-Y685H.16.GR)(сив)
Meizu M3s (MZU-Y685H.16.GR)(сив), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, осемядрен MT6750(4x1.5GHz &
4x1.0GHz Cortex-A53), 2GB LPDDR3 RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/124312/meizu-m3s-mzu-y685h16grsiv

Лаптоп Asus G551VW-FY315T
Лаптоп Asus G551VW-FY315T, четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.60/3.50 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD IPS Display &
GTX960M 4GB, (mDP), 16GB DDR4, 1TB HDD, 3x USB 3.0, Windows 10, 2.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/124311/laptop-asus-g551vw-fy315t

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124310/pechelete-pari-ot-internet
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Meizu U10 (MZU-U680H.32.SI)(бял)
Meizu U10 (MZU-U680H.32.SI)(бял), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, осемядрен MT6750(4x1.5GHz &
4x1.0GHz Cortex-A53), 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/124309/meizu-u10-mzu-u680h32sibyal

Блиндирана входна врата 132-D1
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Моделът е сребристосив на цвят, прахово боядисан. Комплектът включва: крило, 10см.
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков- брава, иноксови дръжки, един секретен патрон
с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на
вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен сребристосив цвят, който трудно се запечатва в снимка. Орнаментът на модела
представлява красива геометрична фрезовка. Също така тази врата е много подходяща за панелни жилища, тъй като
размерът й съответства на размера на строителния отвор, който се получава след демонтаж на металната каса.
Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в изборa.
http://obiavidnes.com/obiava/124308/blindirana-vhodna-vrata-132-d1

Meizu U10 (MZU-U680H.32.BK)(черен)
Meizu U10 (MZU-U680H.32.BK)(черен), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, осемядрен MT6750(4x1.5GHz &
4x1.0GHz Cortex-A53), 3GB LPDDR3 RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/124307/meizu-u10-mzu-u680h32bkcheren

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

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/124306/viagra

свържете се с нас за бърз заем в paulson.finance@hotmail.com
ние предлагаме бърз кредит за решаване на всички финансови проблеми, ако се интересувате свържете се с нас на
paulson.finance@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/124305/svyrjete-se-s-nas-za-byrz-zaem-v-paulsonfinancehotmailcom

Meizu U10 (MZU-U680H.16.SI)(бял)
Meizu U10 (MZU-U680H.16.SI)(бял), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, осемядрен MT6750(4x1.5GHz &
4x1.0GHz Cortex-A53), 2GB LPDDR3 RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/124304/meizu-u10-mzu-u680h16sibyal

Meizu U10 (MZU-U680H.16.BK)(черен)
Meizu U10 (MZU-U680H.16.BK)(черен), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) HD IPS дисплей, осемядрен MT6750(4x1.5GHz &
4x1.0GHz Cortex-A53), 2GB LPDDR3 RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 139g
http://obiavidnes.com/obiava/124303/meizu-u10-mzu-u680h16bkcheren
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КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 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/124302/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. 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/124301/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – второ ниво
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/124300/kurs-po-shvedski-ezik--vtoro-nivo

Курс по шведски език за начинаещи
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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124299/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 16.01.2017г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124298/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Meizu Pro 6 (MZU-M570H.32.GO)(златист)
Meizu Pro 6 (MZU-M570H.32.GO)(златист), поддържа 2 sim карти, 5.2"(13.21 cm) Full HD Amoled дисплей, десетядрен
Helio X25(4x1.4GHz & 4x2.0GHz & 4x2GHz Cortex-A53/A72), 4GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 21 & 5.0 Mpix
camera, Android, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/124297/meizu-pro-6-mzu-m570h32gozlatist

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
10.01.2017г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124296/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 10.01.2017г.
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“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456

Страница 19/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.12.2016

e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124295/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 10.01.2017г.
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/124294/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 11.01.2017г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124293/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 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/124292/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
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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/124291/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 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/124290/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по бразилски португалски ниво А2
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.
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/124289/kurs-po-brazilski-portugalski-nivo-a2

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124288/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по португалски език за ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
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/124287/kurs-po-portugalski-ezik-za-nivo-a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/124286/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по 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:
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/124285/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124284/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 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/124283/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

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/124282/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Курс по френски език за начинаещи
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/124281/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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 !
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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/124280/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Интериорна врата Gradde Schwerin, 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 HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
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/124279/interiorna-vrata-gradde-schwerin-cvyat-sibirska-listvenica

Неделен курс по италиански език – второ ниво
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
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http://obiavidnes.com/obiava/124278/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Неделен курс по италиански език за начинаещи
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/124277/nedelen-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа.
Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124276/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

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/124275/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

Блиндирана входна врата 701Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
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навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/124274/blindirana-vhodna-vrata-701-

Блиндирана входна врата 701Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/124273/blindirana-vhodna-vrata-701-

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/124272/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп Asus GL502VS-FY110T четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.60/3.50 GHz
Лаптоп Asus GL502VS-FY110T четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.60/3.50 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD IPS Display &
GTX1070 8GB GDDR5, (mDP), 1x Type C, Windows 10, 2.34kg
http://obiavidnes.com/obiava/124271/laptop-asus-gl502vs-fy110t-chetiriyadren-skylake-intel-core-i7-6700hq-260350-gh

Врати от Борман България
Борман България има много врати с безплатно взимане на размери. Имаме както налични модели с монтаж до 7 дни така
и модели с поръчка от 30 дни. Заповядайте разгледайте сайта и магазина ни.
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/124270/vrati-ot-borman-bylgariya

Meizu m3 Note (MZU-L681H.16.GR)(сив)
Meizu m3 Note (MZU-L681H.16.GR)(сив), поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD LTPS IPS дисплей, осемядрен Helio
P10(4x1GHz & 4x1.8GHz Cortex-A53), 2GB RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5.0 Mpix camera, Android, 163g
http://obiavidnes.com/obiava/124269/meizu-m3-note-mzu-l681h16grsiv

Лаптоп Asus X540SA-XX366D (сребрист)
Лаптоп Asus X540SA-XX366D (сребрист), двуядрен Braswell Intel Celeron N3060 1.60/2.48 GHz, 15.6"(39.62 cm) HD Glare
Display, (HDMI), 4GB, 500GB HDD, 1x USB-C, Free DOS, 1.9kg
http://obiavidnes.com/obiava/124268/laptop-asus-x540sa-xx366d-srebrist

Lenovo Phab 2 Pro (ZA1F0007BG)(златист)
Страница 26/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.12.2016

Lenovo Phab 2 Pro (ZA1F0007BG)(златист), поддържа 2 sim карти, 6.4" (16.26 cm) WQHD IPS извит 2.5D дисплей,
осемядрен Snapdragon 652(4x1.4GHz & 4x1.8GHz Cortex-A53/A72), 4GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 8.0
Mpix camera, Android, 259g
http://obiavidnes.com/obiava/124267/lenovo-phab-2-pro-za1f0007bgzlatist

Lenovo Phab 2 Pro (ZA1F0001BG)(сив)
Lenovo Phab 2 Pro (ZA1F0001BG)(сив), поддържа 2 sim карти, 6.4" (16.26 cm) WQHD IPS извит 2.5D дисплей, осемядрен
Snapdragon 652(4x1.4GHz & 4x1.8GHz Cortex-A53/A72), 4GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 8.0 Mpix
camera, Android, 259g
http://obiavidnes.com/obiava/124266/lenovo-phab-2-pro-za1f0001bgsiv

ZTE Blade L5 ZTEL5BLK (черен)
ZTE Blade L5 ZTEL5BLK (черен), поддържа 2 Sim карти, 5.0" (12.70 cm) IPS HD Display, четириядрен Cortex-A7 1.3GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android 5.1, 160g
http://obiavidnes.com/obiava/124265/zte-blade-l5-ztel5blk-cheren

Мрежова карта HP NC110T
Мрежова карта HP NC110T, PCI-Е x1 към RJ45(ж), 10/100/1000 MBit/s
http://obiavidnes.com/obiava/124264/mrejova-karta-hp-nc110t

Продавам дипломи(с вписване в МОН)
Дипломите са напълно изрядни. Имат всички отличителни (защитни) знаци, надписани от професионален калиграф.
Бланките са взети от съответните училища/университети. Успехът е по желание на човека, учебното заведение - също.
Възможно е издаването за всяка година, но за годините преди 1996 г. се преиздава като дубликат Възможно е
издаването от всяко учебно заведение на територията на Репбуплика Бъглария. Цените са следните: Основно
образование (600 лв.) Средно образование (800-1200 лв.) Висше образование (1200-3000 лв.) При желание на клиента
дипломата може да бъде вписана в МОН и съответното учебно заведение. Тези дипломи се използват най-често за
чужбина. Време на изработка три работни дни. При вписване на дипломата времето на изработка става 5 дни.
Предлагаме три вида на плащане Предлагаме плащане на части, ако сумата Ви се струва прекалено голяма.При покупка
на повече от една диплома-отстъпка! За поръчки и информация пишете на имейл: s.cacarov.sf@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124263/prodavam-diplomis-vpisvane-v-mon

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/124262/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/124075/cialis-aptechen

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
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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

8GB(4GBx2) DDR4 2400Mhz
8GB(4GBx2) DDR4 2400Mhz, GEIL FORZA YELLOW, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/124261/8gb4gbx2-ddr4-2400mhz

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/124260/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

4GB DDR4 2133Mhz
4GB DDR4 2133Mhz, GEIL Pristine Series, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/124259/4gb-ddr4-2133mhz

Волан Hama uRage GripZ
Волан Hama uRage GripZ, 24см диаметър на кормилото, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/124258/volan-hama-urage-gripz

Монитор Asus VP228TE с изгорял пиксел
Монитор Asus VP228TE с изгорял пиксел, 21,5" (54.61 cm), TN панел, Full HD (1920x1080), 1ms, 100 M:1, 200 cd/m2, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/124257/monitor-asus-vp228te-s-izgoryal-piksel

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/124256/otslabni-s-meyzitang

Кане Корсо / Cane Corso за ценители
Продавам 2 мъжки и 2 женски кученца порода Кане Корсо.
Кученцата са плод на високогенотипна кръстоска между отлични представители на породата.
Майката и бащата са със солидно родословие.
Бебетата са родени на 05.11, до момента са обезпаразитявани вътрешно - 2 пъти. Ваксинирани и с паспорти.
За контакти: 0883588654
http://obiavidnes.com/obiava/124255/kane-korso--cane-corso-za-ceniteli

Врати на склад
Борман България ви предлага врати на склад с възможен монтаж до 7 дни имаме няколко вида по няколко модела в
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няколко цвята. Освен тях още много с поръчка от 30 дни.
Сайта ни е: http://doors-sofia.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/124254/vrati-na-sklad

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/122966/kamagra-gel-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/124253/30-50-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/124252/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124251/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/124250/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Евтини блиндирани врати – Пловдив
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/124249/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Геймърски очила Gunnar Desmo
Геймърски очила Gunnar Desmo, регулируеми силиконови подложки за носа, хромови рамки
http://obiavidnes.com/obiava/124248/geymyrski-ochila-gunnar-desmo

Конвектор Rohnson R 062
Конвектор Rohnson R 062, микатермична технология, водоустойчив, защита от преобръщане, 2000W
http://obiavidnes.com/obiava/124247/konvektor-rohnson-r-062

Конвектор Rohnson R 065
Конвектор Rohnson R 065, Mica керамична технология, 3 топлинни настройки, безшумна работа, 2000W
http://obiavidnes.com/obiava/124246/konvektor-rohnson-r-065

Стъклокерамичен плот за вграждане GORENJE ECT 330 KR
Стъклокерамичен плот за вграждане GORENJE ECT 330 KR, 2900 W, 2 нагревателни зони, Сензорно управление, Таймер,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/124245/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-gorenje-ect-330-kr

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/124244/pechelete-pari-ot-internet

Радиатор Rohnson R 2009-16
Радиатор Rohnson R 2009-16, 9 ребра, 3 температурни настройки, прекъсвач за обърнат уред, 2000W
http://obiavidnes.com/obiava/124243/radiator-rohnson-r-2009-16

Радиатор Rohnson R 2511-16
Радиатор Rohnson R 2511-16, 11 ребра, защита от прегряване, 2500W
http://obiavidnes.com/obiava/124242/radiator-rohnson-r-2511-16

meizitang,meizitang-otslabni
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/124241/meizitangmeizitang-otslabni

Слушалки Plantronics RIG 600
Слушалки Plantronics RIG 600, микрофон, гейминг, 20-22000 Hz, бързи бутони, черни
http://obiavidnes.com/obiava/124240/slushalki-plantronics-rig-600

Стъклокерамичен плот за вграждане GORENJE ECT 330 ORA
Стъклокерамичен плот за вграждане GORENJE ECT 330 ORA, 2900 W, 2 нагревателни зони, Сензорно управление, Таймер,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/124239/styklokeramichen-plot-za-vgrajdane-gorenje-ect-330-ora

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/124238/30-50-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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124237/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/124236/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Блиндирана входна врата Модел Т108, цвят Тъмен орех
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лаково покритие. Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF- моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени: Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости; регулируема каса за зид с
дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за
вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“; шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три
ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на
пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са скрити в касата;
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/124235/blindirana-vhodna-vrata-model-t108-cvyat-tymen-oreh

Блиндирана входна врата код 018-7
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покририето на вратата е машинно-поставено и топло-пренесено PVC-фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков: брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, четири броя вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата, шпионка.
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Моделът е с дебелина на крилото 70мм, което осигурява по-добра шумо- и топлоизолация на жилището, а красивата
преливаща в няколко нюанса дървесна шарка прави вратата универсална за жилища с различен интериор.
http://obiavidnes.com/obiava/124234/blindirana-vhodna-vrata-kod-018-7

Блиндирана входна врата Модел 602
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. 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/124233/blindirana-vhodna-vrata-model-602

Слушалки Plantronics RIG 4VR
Слушалки Plantronics RIG 4VR, сваляем микрофон, гейминг, 20-22000 Hz, проектирани за PLAYSTATION VR, сребристи
http://obiavidnes.com/obiava/124232/slushalki-plantronics-rig-4vr

Инкубатори-Люпилни
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/124231/inkubatori-lyupilni

Индивидуално обучение по АЛБАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124230/individualno-obuchenie-po-albanski-ezik

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
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- 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/124229/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124228/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124227/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124226/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
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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/124225/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124224/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124223/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124222/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124221/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124220/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124219/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124218/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124217/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Слушалки Plantronics RIG 400HS
Слушалки Plantronics RIG 400HS, сваляем микрофон, гейминг, 20-22000 Hz, бързи бутони, проектирани за PlayStation 4,
черни
http://obiavidnes.com/obiava/124216/slushalki-plantronics-rig-400hs

Публичен дисплей Samsung DB22D-P
Публичен дисплей Samsung DB22D-P, 21.5" (54.61 cm) Full HD E-LED BLU, HDMI, D-SUB
http://obiavidnes.com/obiava/124215/publichen-displey-samsung-db22d-p

Зарядно устройство GoPro Supercharger
Зарядно устройство GoPro Supercharger, за камери GoPro, USB (Type C/A)
http://obiavidnes.com/obiava/124214/zaryadno-ustroystvo-gopro-supercharger

cialis за мъже
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти.CIALIS ще задоволите и най-изискания
парньор в леглото.Cialis ви дава мощ, сила и здрава ерекция.Cialis е продукт номер едно в света, предпочитан от милиони
мъже по света.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/124213/cialis-za-myje

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/124212/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Монитор LG 22MP68VQ-P
Монитор LG 22MP68VQ-P, (нарушен търговски вид), 21.5" (54.61 cm), IPS панел, Full HD, 5ms, 250cd/m2, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/124211/monitor-lg-22mp68vq-p

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:

Страница 37/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.12.2016

40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/124210/inkubatori---koledni-cenipodaryk

Заеми до 7 000 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/124209/zaemi-do-7-000-lv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124208/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Електровъдица, електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/124207/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124206/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/124205/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-5
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
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/124204/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-5

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
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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/124203/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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/124202/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
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удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/124201/masajna-kushetka-magicpro-2

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
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по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/124200/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/124199/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Полиуретанов протектор Remax за Samsung Galaxy S7
Полиуретанов протектор Remax за Samsung Galaxy S7, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124198/poliuretanov-protektor-remax-za-samsung-galaxy-s7

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124197/pechelete-pari-ot-internet

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/124196/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 !
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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/124195/30-50-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/124194/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/124193/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/124192/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Страница 43/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.12.2016

Xiaomi Redmi 4 Prime (бял/сребрист)
Xiaomi Redmi 4 Prime (бял/сребрист), поддържа 2 Sim карти, 5" (12.7 cm) Full HD IPS дисплей, oсемядрен Qualcomm
MSM8953 2GHz, 3GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 156g
http://obiavidnes.com/obiava/124191/xiaomi-redmi-4-prime-byalsrebrist

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/124190/otslabni-s-lida

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви. http://varna.porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/124189/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.
http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/124188/viagra

Ако имате нужда от бърз и истински заем или финансова помощ след това се свържете с нас чрез
електронна поща чрез robertgazdicfinance@gmail.com
Вземете си бърз и лесен заем тук при 3% лихва, без стрес или обезпечение, че е правен и правилните протоколи да се
спазят. Ако проявявате интерес, свържете се с нас чрез имейл чрез robertgazdicfinance@gmail.com и попълнете
информацията по-долу.
Пълно име:
Заета сума:
продължителност на кредита:
Благодаря.
http://obiavidnes.com/obiava/124187/ako-imate-nujda-ot-byrz-i-istinski-zaem-ili-finansova-pomosht-sled-tova-se-svyrjet

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/124186/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/124185/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/124184/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Каква е разликата между видовете климатици?
Има много различни видове климатици според различните нужди на клиентите. Всеки вид климатик си има своите
предимства и приложения според ситуацията. Видовете климатици биват сплит системи, мулти сплит системи,
мобилни, прозоречни, таванно-подови, касетъчни и канални. В статията ще се запознаете с характеристиките и
предимствата на всички модели видове климатици.
http://obiavidnes.com/obiava/124183/kakva-e-razlikata-mejdu-vidovete-klimatici

Пет начина да използваме климатик по-добре
Пет съвета за оптимална употреба на вашия климатик и как да го поддържате най-добре. Климатиците са лесни за
употреба, но много хора не знаят няколко полезни съвета, които много ще улеснят и подобрят употребата им на
климатик. От поддръжка и настройка до избор на по-подходящите опции, тук ще намерите няколко важни и полезни
съвети за оптимално ползване на вашия климатик.
http://obiavidnes.com/obiava/124182/pet-nachina-da-izpolzvame-klimatik-po-dobre

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124181/pechelete-pari-ot-internet

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/124180/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/124179/kamagra-jelly

Интериорна врата Gama 207, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
http://obiavidnes.com/obiava/124178/interiorna-vrata-gama-207-cvyat-zlaten-dyb

Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени коли ,джипове и
бусове за скр
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/124177/izkupuva-razvaleni-brakuvani-v-dvijenie-ili-ne-udareni-i-povredeni--koli-djip

Врати на склад
Борман България има врати на склад с възможен монтаж до 7 дни. 2 години гаранция, безплатно взимане на размери.
Сайта ни е: http://borman.bg/
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/124176/vrati-na-sklad

Проверете цените на всички застрахователни компании и получете отстъпка!
Сравнете оферти на водещите застрахователни компании и изберете най-изгодната. Гарантирана отстъпка и
безплатна доставка за гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество. - http://certe.eu
http://obiavidnes.com/obiava/124175/proverete-cenite-na-vsichki-zastrahovatelni-kompanii-i-poluchete-otstypka

meizitang,meizitang-otslabni
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти. Meizitang са билковите хапчета с които ще намалите апетита си, ще забързате метаболизма си и ще
свалите ненужните килограми и то бързо и лесно, без усилия. Meizitang е номер едно в борбата с излишните
килограми.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/124174/meizitangmeizitang-otslabni

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/124173/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

Чанта за лаптоп Cosmo
Чанта за лаптоп Cosmo, за лаптопи до 15.6" (39.62 cm), синя или червена (по избор)
http://obiavidnes.com/obiava/124172/chanta-za-laptop-cosmo

Вратите на вашия дом 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 за Бургас 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/124171/vratite-na-vashiya-dom-ot-vrati-burgas

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/124170/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124169/30-50-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/124168/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/124167/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Интериорна врата Gama 203, цвят Перла
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм
800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
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Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
Плаващи первази за двете страни
Гумено уплътнение
Метална секретна брава
Насрещник
Патрон с 3 ключа
Три лагерни панти
Иноксова дръжка тип розетка
http://obiavidnes.com/obiava/124166/interiorna-vrata-gama-203-cvyat-perla

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

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ 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/124165/pechelete-pari-ot-internet

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.
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
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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/124164/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/124163/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.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/124162/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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
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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/124161/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/124160/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

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)
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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

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

Страница 52/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.12.2016

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
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
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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.
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
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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/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

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
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