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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/124652/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/124651/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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/124650/pravete-pari-po-internet

Mini-ITX
Mini-ITX, In Win Chopin, 2x USB, алуминиева, черна, с захранване 150W
http://obiavidnes.com/obiava/124649/mini-itx

Mini-ITX
Mini-ITX, In Win Chopin, 2x USB, алуминиева, сребриста, с захранване 150W
http://obiavidnes.com/obiava/124648/mini-itx

ATX/Mini-ITX/Micro ATX/Extended ATX
ATX/Mini-ITX/Micro ATX/Extended ATX, In Win 909 Black, 1x Type C, 3x USB 3.0, алуминиева, с прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/124647/atxmini-itxmicro-atxextended-atx

ATX/Mini-ITX/Micro ATX/Extended ATX
ATX/Mini-ITX/Micro ATX/Extended ATX, In Win 909 Silver, 1x Type C, 3x USB 3.0, алуминиева, с прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/124646/atxmini-itxmicro-atxextended-atx

Дънна платка MSI H110M PRO-VD PLUS
Дънна платка MSI H110M PRO-VD PLUS, 1151, DDR4, PCI-E 3.0 (VGA&DVI), 4x SATA 3, 4x USB 3.1, M-ATX
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http://obiavidnes.com/obiava/124645/dynna-platka-msi-h110m-pro-vd-plus

Проектор BenQ W1090
Проектор BenQ W1090, 3D Ready, DLP, Full HD (1920 x 1080), 10 000:1, 2000 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB),
RS232, Composite Video
http://obiavidnes.com/obiava/124644/proektor-benq-w1090

SSD 480GB OCZ Trion 150
SSD 480GB OCZ Trion 150, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/124643/ssd-480gb-ocz-trion-150

SSD 240GB OCZ Trion 150
SSD 240GB OCZ Trion 150, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/124642/ssd-240gb-ocz-trion-150

Проектор BenQ MH750
Проектор BenQ MH750, 3D Ready, DLP, Full HD (1920 x 1080), 10 000:1, 4500 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB),
RS232, Composite Video, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/124641/proektor-benq-mh750

Проектор BenQ TH683
Проектор BenQ TH683, 3D Ready, DLP, Full HD (1920 x 1080), 10 000:1, 3200 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB),
RS232, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/124640/proektor-benq-th683

Видео карта RX 470
Видео карта RX 470, 8GB, MSI Radeon RX 470 GAMING X, PCI-E 3.0, GDDR5, 256 bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/124639/video-karta-rx-470

Проектор BenQ TH670
Проектор BenQ TH670, 3D Ready, DLP, Full HD (1920 x 1080), 10 000:1, 3000 lm, HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB),
RS232, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/124638/proektor-benq-th670

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/124637/rabota-ot-vkyshti-s-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
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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/124636/pravete-pari-po-internet

Видео карта GF GTX 1050
Видео карта GF GTX 1050, 2GB, MSI GF GTX 1050 Gaming, PCI-E 3.0, GDDR5, 128 bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/124635/video-karta-gf-gtx-1050

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/124634/30-50-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/124633/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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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/124632/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Проектор BenQ MU706
Проектор BenQ MU706, 3D Ready, DLP, WUXGA (1920 x 1200), 20 000:1, 4000 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB),
RS232, Composite Video
http://obiavidnes.com/obiava/124631/proektor-benq-mu706

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/124630/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Настолен компютър Lenovo S200 (10HQ002DBL)
Настолен компютър Lenovo S200 (10HQ002DBL), четириядрен Braswell Intel Pentium J3710 1.60/2.64GHz, 4GB DDR3L, 1TB
HDD, 4x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/124629/nastolen-kompyutyr-lenovo-s200-10hq002dbl

Проектор BenQ MU686
Проектор BenQ MU686, 3D Ready, DLP, WUXGA (1920 x 1200), 20 000:1, 3500 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB),
RS232, Composite Video
http://obiavidnes.com/obiava/124628/proektor-benq-mu686

Видео карта GF GTX 1080
Видео карта GF GTX 1080, 8GB, MSI GF GTX 1080 AERO OC, PCI-E 3.0, GDDR5X, 256 bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/124627/video-karta-gf-gtx-1080

Проектор BenQ MW883UST
Проектор BenQ MW883UST, DLP, WXGA (1280 x 800), 10 000:1, 3300 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB mini(TypeB), RS232,
RJ-45, Composite Video
http://obiavidnes.com/obiava/124626/proektor-benq-mw883ust

4TB Seagate SkyHawk Guardian
4TB Seagate SkyHawk Guardian, SATA 6Gb/s, 5900rpm, 64MB, 3.5"(8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/124625/4tb-seagate-skyhawk-guardian

2TB Seagate Firecuda Guardian
2TB Seagate Firecuda Guardian, 8GB MLC, SATA 6Gb/s, 3.5"(8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/124624/2tb-seagate-firecuda-guardian
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Проектор BenQ MX854UST
Проектор BenQ MX854UST, 3D Ready, DLP, XGA (1024 x 768), 10 000:1, 3500 lm, 2x HDMI, D-sub, USB A, USB B, RS232,
RJ-45, Composite Video
http://obiavidnes.com/obiava/124623/proektor-benq-mx854ust

Настолен компютър Acer Extensa M2710 (DT.X0TEX.003)
Настолен компютър Acer Extensa M2710 (DT.X0TEX.003), четириядрен Skylake Intel Core i5-6400 2.70/3.30GHz, 4GB DDR4,
1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/124622/nastolen-kompyutyr-acer-extensa-m2710-dtx0tex003

Геймърски очила GUNNAR MLG PHANTOM Carbon Heat
Геймърски очила GUNNAR MLG PHANTOM Carbon Heat, регулируеми силиконови подложки за носа, хромови рамки,
олекотена стоманена конструкция
http://obiavidnes.com/obiava/124621/geymyrski-ochila-gunnar-mlg-phantom-carbon-heat

Настолен компютър Acer Extensa M2710 (DT.X0TEX.002)
Настолен компютър Acer Extensa M2710 (DT.X0TEX.002), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100 3.70 GHz, 4GB DDR4, 1TB
HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/124620/nastolen-kompyutyr-acer-extensa-m2710-dtx0tex002

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/124619/pravete-pari-po-internet

Геймърски очила GUNNAR MLG Micron Onyx
Геймърски очила GUNNAR MLG Micron Onyx, олекотена рамка, стоманени панти
http://obiavidnes.com/obiava/124618/geymyrski-ochila-gunnar-mlg-micron-onyx

Настолен компютър Acer Extensa M2710 (DT.X0TEX.001)
Настолен компютър Acer Extensa M2710 (DT.X0TEX.001), двуядрен Skylake Intel Pentium Processor G4400 3.30 GHz, 4GB,
1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS,
http://obiavidnes.com/obiava/124617/nastolen-kompyutyr-acer-extensa-m2710-dtx0tex001

Геймърски стол AKRACING ProX
Геймърски стол AKRACING ProX, изкуствена кожа и плат, метална рамка, бял
http://obiavidnes.com/obiava/124616/geymyrski-stol-akracing-prox

Смарт часовник Polar M400
Смарт часовник Polar M400, GPS, Bluetooth, “Back to start” функция, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124615/smart-chasovnik-polar-m400
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Слушалки Remax RM-505
Слушалки Remax RM-505, микрофон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124614/slushalki-remax-rm-505

Слушалки Remax RM-535
Слушалки Remax RM-535, микрофон, черен/сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/124613/slushalki-remax-rm-535

Слушалки Remax RM-610D
Слушалки Remax RM-610D, микрофон, черен/сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/124612/slushalki-remax-rm-610d

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/124611/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Микрофон Remax RMK-K01
Микрофон Remax RMK-K01, 100 - 16 000 Hz,адаптер 2x3.5mm към единичен 3.5mm, мини, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/124610/mikrofon-remax-rmk-k01

Настолен компютър Acer Predator AG6-710 (FG.B1MEX.039)
Настолен компютър Acer Predator AG6-710 (FG.B1MEX.039), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700K 4.00/4.20GHz,
NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB GDDR5X, 16GB DDR4, 1TB HDD & 256GB SSD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/124609/nastolen-kompyutyr-acer-predator-ag6-710-fgb1mex039

Фугиране на паркет от Класик паркет
Промоционална цена на циклене и двукратно лакиране на паркет и дюшеме от 7 лв. на квадратен метър с включен лак!
Предлагаме още: фугиране, шлайфане с дискова машина, редене на паркет, ламинат, декинг, монтаж на первази и
преходни лайсни. Осигуряваме всички материали!
http://obiavidnes.com/obiava/124608/fugirane-na-parket-ot-klasik-parket

FM трансмитер DeTech
FM трансмитер DeTech, Bluetooth, дистанционно, поддържа SD карти и USB
http://obiavidnes.com/obiava/124607/fm-transmiter-detech

Врати от Борман България
Борман България ви предлага много модели врати доказали се с годините производители. За повече информация на сайта
или в магазина.
Сайта ни е: http://borman-bg.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.

Страница 6/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.01.2017

http://obiavidnes.com/obiava/124606/vrati-ot-borman-bylgariya

Man and van services in London
The main activity of My Magic Removals focuses on the transportation of furniture and luggage from offices and homes. Owing to
our professional removal services London
http://obiavidnes.com/obiava/124605/man-and-van-services-in-london

FM трансмитер DeTech
FM трансмитер DeTech, Bluetooth, 2 А, дистанционно, поддържа SD карти и USB
http://obiavidnes.com/obiava/124604/fm-transmiter-detech

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/124603/masajna-kushetka-magicpro

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
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Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124602/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Настолен компютър Acer Predator AG3-710 067 (DG.B1PEX.067)
Настолен компютър Acer Predator AG3-710 067 (DG.B1PEX.067), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700 3.40/4.00GHz,
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB, 8GB DDR4, 1TB HDD, 6x USB 3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/124601/nastolen-kompyutyr-acer-predator-ag3-710-067-dgb1pex067

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
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Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124600/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
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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/124599/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/124598/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/124597/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/124596/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
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Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/124595/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

FM трансмитер DeTech
FM трансмитер DeTech, дистанционно, 12-24 V, чере MP3 и WMA файлове, поддържа SD карти и USB
http://obiavidnes.com/obiava/124594/fm-transmiter-detech

FM трансмитер DeTech
FM трансмитер DeTech, 12-16 V, чере MP3 и WMA файлове, поддържа SD карти и USB
http://obiavidnes.com/obiava/124593/fm-transmiter-detech

Лаптоп HP ZBook Studio G3 (M6V81AV_23249079)
Лаптоп HP ZBook Studio G3 (M6V81AV_23249079), четириядрен Skylake Intel Xeon 2.80/3.70 GHz, 15.6" (39.62 cm) FHD IPS
UWVA Display & NVidia Quadro M1000M 4GB, (HDMI), 32GB DDR4, 1TB SSD, 2x Thunderbolt 3, Windows 10, 2.00kg
http://obiavidnes.com/obiava/124592/laptop-hp-zbook-studio-g3-m6v81av_23249079

Мини вентилатор Remax F10
Мини вентилатор Remax F10, за Apple, 3.3-3.5 V, с Lightning конектор
http://obiavidnes.com/obiava/124591/mini-ventilator-remax-f10

Хибриден лаптоп HP Spectre x360 13-w004nn (Z6J49EA)
Хибриден лаптоп HP Spectre x360 13-w004nn (Z6J49EA), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50 GHz, 13.3" (33.78
cm) FHD IPS Touch Display, (Thunderbolt 3), 8GB, 512GB SSD, 2x USB 3.1, Windows 10, 1,44kg
http://obiavidnes.com/obiava/124590/hibriden-laptop-hp-spectre-x360-13-w004nn-z6j49ea

Лаптоп Lenovo ThinkPad L560 (20F2S0P60H)
Лаптоп Lenovo ThinkPad L560 (20F2S0P60H), двуядрен Skylake Intel Core i5-6300U 2.4/3.0GHz, 15.6"(39.62 cm) HD Glare
Display, (mDP), 4GB, 256GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 10, 2.38kg
http://obiavidnes.com/obiava/124589/laptop-lenovo-thinkpad-l560-20f2s0p60h

Кабел LDNIO LS06S
Кабел LDNIO LS06S, от USB A(м) към Micro USB(м), бял, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/124588/kabel-ldnio-ls06s

Директорси стол Carmen 6500
Директорси стол Carmen 6500, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/124587/direktorsi-stol-carmen-6500

Директорси стол Carmen 6500
Директорси стол Carmen 6500, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, регулируем люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124586/direktorsi-stol-carmen-6500

Кабел LDNIO LS30I
Кабел LDNIO LS30I, от USB A(м) към Lightning, 3m, син/червен, съвместим с Apple

Страница 12/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.01.2017

http://obiavidnes.com/obiava/124585/kabel-ldnio-ls30i

Кабел Remax
Кабел Remax, от USB A(м) към Micro USB, 1м, черен, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/124584/kabel-remax

Интериорна врата Gama 201
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/124583/interiorna-vrata-gama-201

Онлайн хранителни добавки от Fhl.bg
Хранителните добавки са със сертификати за качество и документи за произход. Можете да се възползвате от ниските
цени на хранителни добавки, които ще намерите онлайн на Fhl.bg. Протеини, аминокиселини, за възстановяване и
мускулна маса. Л-карнитин и фет бърнъри за отслабване и изчистване на мазнините. Можете да направите безплатна
консултация по телефона и на посочения адрес. Много търсен продукт е магнезий за релаксиране на мускулите има го във
варианти на гел и течни ампули. Колагена е подходящ за ставите,кожата и косата.
http://obiavidnes.com/obiava/124582/onlayn-hranitelni-dobavki-ot-fhlbg

WD MyCloud EX2 ULTRA
WD MyCloud EX2 ULTRA, 1.2 GHz процесор, 2x 3TB HDD, 512MB, 1x LAN 1000, 2x USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/124581/wd-mycloud-ex2-ultra

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/124580/kamagra-gold-za-myje

Блиндирана входна врата код 516
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см и 96/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/навън ;
лява/дясна.Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено фолио – матово, релефно. Вратата е в
комплект с крилото, 7см. 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“, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът е с изчистени правоъгълни форми на дизайна. С красива, ясно изразена дървесна шарка на покритието. Също
така е подходящо, както за панелни жилища, така и за тухлени апартаменти и къща.Повърхността на този модел е със
защитно UV покритие.
http://obiavidnes.com/obiava/124579/blindirana-vhodna-vrata-kod-516

Стъклена интериорна врата, Print G 13-8
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт орхидея.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността при счупване. Посоката на отваряне може да
бъде навън/навътре, лява/дясна.
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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/124578/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-8

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/124577/rabota-ot-vkyshti-s-internet

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/124576/rabota-ot-vkyshti-s-internet

Интериорна врата Gama 206p, цвят Перла
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/124575/interiorna-vrata-gama-206p-cvyat-perla

Кабел Remax
Кабел Remax, от USB A(м) към Micro USB, 1м, черен, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/124574/kabel-remax
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Входни и интериорни врати
Заповядайте във ВРАТИ БУРГАС и се потопете в голямото многообразие от висококачествени входни и интериорни
врати! Очакваме Ви на място в шоурума ни (гр. Бургас, ул. Индустриална №3а), всеки ден от понеделник до събота.
http://obiavidnes.com/obiava/124573/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/124572/viagra

Кабел Remax
Кабел Remax, от USB A(м) към Micro USB, 1м, бял/черен, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/124571/kabel-remax

Производител на 3D лепенки и стикери
Целта на DomeDesign е да бъде водеща компания в Европа и Света за производство на 3D куполни /обемни/стикери.
DomeDesign е доказан производител и търговец и присъстваме на европейският пазар от 2011г. Ние в DomeDesign
произвеждаме продукция, която продаваме само зад граница.
http://obiavidnes.com/obiava/124570/proizvoditel-na-3d-lepenki-i-stikeri

Лаптоп Lenovo YG910-13IKB (80VF00CRBM)(златист)
Лаптоп Lenovo YG910-13IKB (80VF00CRBM)(златист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz, 13.9" (35.30 cm)
FHD IPS Multi-touch Display, (USB Type C), 8GB DDR4, 256 SSD, 1x USB 3.0 Type-C, Windows 10, 1.38kg
http://obiavidnes.com/obiava/124569/laptop-lenovo-yg910-13ikb-80vf00crbmzlatist

Курс за Администратори в хотел
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124568/kurs-za-administratori-v-hotel

Курс за сервитьор -барман от 09 януари 2017г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Сервитьор –Барман, код: 811080
специалност: Обслужване на заведенията в Общественото хранене, код: 8110801
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Приготвяне на коктейли с реални продукти и напитки
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Всички необходими материали и консумативи нужни по време на обучението
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
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- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН, по установения от законодателството
образец.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията организираме интензивни и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124567/kurs-za-servityor--barman-ot-09-yanuari-2017g

Курс за Готвачи от 09 януари 2017г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за готвачи на ресторанти и
заведения за бързо обслужване. Теория и практика в реални условия. Технология, иновации и дегустация. Теоритично
обучение с технолог по Обществено хранене. Практическо обучение с майстор готвачи.
След завършване на курса, всеки курсист получава: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124566/kurs-za-gotvachi-ot-09-yanuari-2017g

Курс за Стюарди-камериери
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс за стюардеси и
стюарди/ камериери/ на яхти и пасажерски кораби. Теория и практика. В учебната програма е заложено обучение по
• камериерско обслужване,
• хотелско домакинство,
• силвър сървис
• рум сървис.
Всеки курсист получава Държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО.
За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124565/kurs-za-styuardi-kamerieri

Курс за Бармани редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124564/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie

Курс за Сервитьори
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията организираме интензивни и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124563/kurs-za-servityori

Курс за Готвачи Варна
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
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- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
За работещите по професията организираме интензивни и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/124562/kurs-za-gotvachi--varna

Външна батерия/power bank Trust Primo PowerBank 8800
Външна батерия/power bank Trust Primo PowerBank 8800, 8800mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/124561/vynshna-bateriyapower-bank-trust-primo-powerbank-8800

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/124560/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп HP ProBook 440 G4 (W6N81AV_99084606)(сребрист)
Лаптоп HP ProBook 440 G4 (W6N81AV_99084606)(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz, 14" (35.56
cm) Full HD LED Display & GeForce 930MX 2GB(HDMI), 8GB DDR4, 256GB M.2 SSD, 1x USB 3.0, Free DOS, 1.64kg
http://obiavidnes.com/obiava/124559/laptop-hp-probook-440-g4-w6n81av_99084606srebrist

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/124558/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Лаптоп Acer VN7-792G-744Y (NH.GBZEX.011)
Лаптоп Acer VN7-792G-744Y (NH.GBZEX.011), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700HQ 2.60/3.50GHz, 17.3" (43.9 cm) Full
HD IPS Display & GF 945M 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD, 1x Thunderbolt 3, Linux, 3kg
http://obiavidnes.com/obiava/124557/laptop-acer-vn7-792g-744y-nhgbzex011

Електровъдица Електронна въдица 1000W
Електровъдици от 150лв. до 450лв.
Цената е в зависимост от мощността и екстрите.
Електровъдица 450лв. 1000W консумация до 110А.
Защита от претоварване, прегряване, ниско мапрежение.
Регулиране на ширината(мощността) на импулса от 0.1 до 4.9 милисекунди.
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Регулиране на честотата от 1Hz до 99Hz.
Модулация по честота, по ширина на импулса (мощността), ширина и честота.
Визуализация на работна честота, ширина на импулса, консумирана мощност.
Ниско и високо работно напрежение(700 - 1300в) за малки и големи водоеми.
Работа при съпротивление на водата от 25 Ом до 2000 Ом.
За максимална мощност акумулатор над 80Аh. Захранване 12В акумулатор.
0877184398
На клипа подобен модел:
https://www.youtube.com/watch?v=M7qVbshKDxE
http://obiavidnes.com/obiava/124556/elektrovydica-elektronna-vydica-1000w

Електровъдица Електронна въдица 1000W
Електровъдици от 150лв. до 450лв.
Цената е в зависимост от мощността и екстрите.
Електровъдица 450лв. 1000W консумация до 110А.
Защита от претоварване, прегряване, ниско мапрежение.
Регулиране на ширината(мощността) на импулса от 0.1 до 4.9 милисекунди.
Регулиране на честотата от 1Hz до 99Hz.
Модулация по честота, по ширина на импулса (мощността), ширина и честота.
Визуализация на работна честота, ширина на импулса, консумирана мощност.
Ниско и високо работно напрежение(700 - 1300в) за малки и големи водоеми.
Работа при съпротивление на водата от 25 Ом до 2000 Ом.
За максимална мощност акумулатор над 80Аh. Захранване 12В акумулатор.
0877184398
На клипа подобен модел:
https://www.youtube.com/watch?v=M7qVbshKDxE
http://obiavidnes.com/obiava/124555/elektrovydica-elektronna-vydica-1000w

Кабел Remax
Кабел Remax, от USB A(м) към Micro USB, 1м, бял/черен/златист, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/124554/kabel-remax

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/124553/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124552/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/124551/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

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/124550/pravete-pari-po-internet

Кабел Remax
Кабел Remax, от USB A(м) към Micro USB, 1м, розов, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/124549/kabel-remax

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 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/124548/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало : 18.01.2017 Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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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/124547/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 28.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124546/kurs-po-shvedski-ezik--a2

Курс по шведски език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.01.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124545/kurs-po-shvedski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 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/124544/kurs-po-nemski-ezik--a1
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КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
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/124543/kurs-po-nemski-ezik--a2

Курс по руски език – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124542/kurs-po-ruski-ezik--nachalno-nivo

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 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/124541/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.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124540/kurs-po-angliyski-ezik-a11

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/124539/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало: 09.01.2017г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124538/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по испански език – A1
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
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http://obiavidnes.com/obiava/124537/kurs-po-ispanski-ezik--a1

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/124536/kurs-po-brazilski-portugalski-nivo-a2

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 11.01.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124535/brazilski-portugalski----a1

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/124534/kurs-po-portugalski-ezik-za-nivo-a2

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/124533/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата

Страница 23/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.01.2017

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/124532/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало - 13.01.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124531/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език – А1
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/124530/kurs-po-frenski-ezik--a1

Неделен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 15.01.2017.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124529/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

Неделен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 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/124528/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Съботен курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 60 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 28.01.2017. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124527/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, черен с бели квадратчета
http://obiavidnes.com/obiava/124526/stranichen-protektor-s-gryb-remax

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, DeepCool WIND BLADE 120, 3-пинов, 1300rpm, Blue LED
http://obiavidnes.com/obiava/124525/ventilator-120mm

4GB DDR3 1333MHz
4GB DDR3 1333MHz, SO-DIMM, Corsair, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/124524/4gb-ddr3-1333mhz

Вентилатор 200mm
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Вентилатор 200mm, DeepCool XFAN 200RD, 700rpm, Red LED
http://obiavidnes.com/obiava/124523/ventilator-200mm

4GB DDR2 800 MHz
4GB DDR2 800 MHz, SO-DIMM, Corsair, Unbuffered, CL5, 1.8V
http://obiavidnes.com/obiava/124522/4gb-ddr2-800-mhz

4GB (2X2GB) DDR3 1333MHz SO-DIMM
4GB (2X2GB) DDR3 1333MHz SO-DIMM, Corsair, Unbuffered
http://obiavidnes.com/obiava/124521/4gb-2x2gb-ddr3-1333mhz-so-dimm

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/124520/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/124519/stranichen-protektor-s-gryb-remax

заем от CHARLY KERKIR
Поздрав
Моето име е SILVENA BOZIER
Само да споделя този момент на забавление с вас.
Току-що получи заем от € 30,000 основен френски икономически оператор.
С него имаше пълно удовлетворение.
В момента аз съм жената сложи щастлив на земята.
И това благодарение на един човек.
Той е Бог, който постави на пътя ми.
И аз идвам да споделя това свидетелство с вас.
Името му е CHARLY KERKIR.
Това е човек, който винаги е спазвала задълженията си.
Това е човек на думата си.
Той е уникален.
Ако сте в необходимостта да се вземат пари на заем,
Призовавам ви да се свържете с тях.
Това е много ефективен човек в готовност с надеждни документи.
Аз само се направи еднократно плащане, преди да ми кредит.
За повече информация за този човек,
Моля, свържете се с мен по електронна поща:
silvenabozier132@gmail.com,
silvenabozier@abv.bg
Или се свържете с кредитора да: charlykerkir@gmail.com
Ако не сте в нужда
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Моля, информира приятелите си, братята си, сестрите си, вашите родители и т.н ....
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/124518/zaem-ot-charly-kerkir

заем от CHARLY KERKIR
Поздрав
Моето име е SILVENA BOZIER
Само да споделя този момент на забавление с вас.
Току-що получи заем от € 30,000 основен френски икономически оператор.
С него имаше пълно удовлетворение.
В момента аз съм жената сложи щастлив на земята.
И това благодарение на един човек.
Той е Бог, който постави на пътя ми.
И аз идвам да споделя това свидетелство с вас.
Името му е CHARLY KERKIR.
Това е човек, който винаги е спазвала задълженията си.
Това е човек на думата си.
Той е уникален.
Ако сте в необходимостта да се вземат пари на заем,
Призовавам ви да се свържете с тях.
Това е много ефективен човек в готовност с надеждни документи.
Аз само се направи еднократно плащане, преди да ми кредит.
За повече информация за този човек,
Моля, свържете се с мен по електронна поща:
silvenabozier132@gmail.com,
silvenabozier@abv.bg
Или се свържете с кредитора да: charlykerkir@gmail.com
Ако не сте в нужда
Моля, информира приятелите си, братята си, сестрите си, вашите родители и т.н ....
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/124517/zaem-ot-charly-kerkir

заем НА CHARLY KERKIR
Поздрав
Моето име е SILVENA BOZIER
Само да споделя този момент на забавление с вас.
Току-що получи заем от € 30,000 основен френски икономически оператор.
С него имаше пълно удовлетворение.
В момента аз съм жената сложи щастлив на земята.
И това благодарение на един човек.
Той е Бог, който постави на пътя ми.
И аз идвам да споделя това свидетелство с вас.
Името му е CHARLY KERKIR.
Това е човек, който винаги е спазвала задълженията си.
Това е човек на думата си.
Той е уникален.
Ако сте в необходимостта да се вземат пари на заем,
Призовавам ви да се свържете с тях.
Това е много ефективен човек в готовност с надеждни документи.
Аз само се направи еднократно плащане, преди да ми кредит.
За повече информация за този човек,
Моля, свържете се с мен по електронна поща:
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silvenabozier132@gmail.com,
silvenabozier@abv.bg
Или се свържете с кредитора да: charlykerkir@gmail.com
Ако не сте в нужда
Моля, информира приятелите си, братята си, сестрите си, вашите родители и т.н ....
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/124516/zaem-na-charly-kerkir

заем НА CHARLY KERKIR
Поздрав
Моето име е SILVENA BOZIER
Само да споделя този момент на забавление с вас.
Току-що получи заем от € 30,000 основен френски икономически оператор.
С него имаше пълно удовлетворение.
В момента аз съм жената сложи щастлив на земята.
И това благодарение на един човек.
Той е Бог, който постави на пътя ми.
И аз идвам да споделя това свидетелство с вас.
Името му е CHARLY KERKIR.
Това е човек, който винаги е спазвала задълженията си.
Това е човек на думата си.
Той е уникален.
Ако сте в необходимостта да се вземат пари на заем,
Призовавам ви да се свържете с тях.
Това е много ефективен човек в готовност с надеждни документи.
Аз само се направи еднократно плащане, преди да ми кредит.
За повече информация за този човек,
Моля, свържете се с мен по електронна поща:
silvenabozier132@gmail.com,
silvenabozier@abv.bg
Или се свържете с кредитора да: charlykerkir@gmail.com
Ако не сте в нужда
Моля, информира приятелите си, братята си, сестрите си, вашите родители и т.н ....
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/124515/zaem-na-charly-kerkir

заем НА CHARLY KERKIR
Поздрав
Моето име е SILVENA BOZIER
Само да споделя този момент на забавление с вас.
Току-що получи заем от € 30,000 основен френски икономически оператор.
С него имаше пълно удовлетворение.
В момента аз съм жената сложи щастлив на земята.
И това благодарение на един човек.
Той е Бог, който постави на пътя ми.
И аз идвам да споделя това свидетелство с вас.
Името му е CHARLY KERKIR.
Това е човек, който винаги е спазвала задълженията си.
Това е човек на думата си.
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Той е уникален.
Ако сте в необходимостта да се вземат пари на заем,
Призовавам ви да се свържете с тях.
Това е много ефективен човек в готовност с надеждни документи.
Аз само се направи еднократно плащане, преди да ми кредит.
За повече информация за този човек,
Моля, свържете се с мен по електронна поща:
silvenabozier132@gmail.com,
silvenabozier@abv.bg
Или се свържете с кредитора да: charlykerkir@gmail.com
Ако не сте в нужда
Моля, информира приятелите си, братята си, сестрите си, вашите родители и т.н ....
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/124514/zaem-na-charly-kerkir

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124513/stranichen-protektor-s-gryb-remax

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, син
http://obiavidnes.com/obiava/124512/stranichen-protektor-s-gryb-remax

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/124511/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

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/124510/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

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/124509/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
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http://obiavidnes.com/obiava/124508/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Избелване на зъби
Клиниката разполага с три кабинета, просторна приемна, където на разположение на пациентите има колекция от
филми, концерти и музика, както и библиотека с интересни книги
http://obiavidnes.com/obiava/124507/izbelvane-na-zybi

8GB USB Flash Drive Corsair Voyager
8GB USB Flash Drive Corsair Voyager, USB 2.0, водоустойчива, удароустойчива
http://obiavidnes.com/obiava/124506/8gb-usb-flash-drive-corsair-voyager

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 6 и iPhone 6S, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/124505/stranichen-protektor-s-gryb-remax

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/124504/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/124503/pravete-pari-po-internet

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/124502/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/124501/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 7 и iPhone 7S, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124500/stranichen-protektor-s-gryb-remax

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/124499/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Монитор Lenovo LI2364d (65C8KAC1EU)
Монитор Lenovo LI2364d (65C8KAC1EU), 23" (58.42 cm), IPS, Full HD (1920x1080), 7ms, 1000:1, 250 cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/124498/monitor-lenovo-li2364d-65c8kac1eu

Интериорна врата Gama 201p, цвят Венге
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.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Препоръчителни размери на строителния отвор:
За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
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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/124497/interiorna-vrata-gama-201p-cvyat-venge

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 7 и iPhone 7S, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124496/stranichen-protektor-s-gryb-remax

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/124495/30-50-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/124494/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
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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/124493/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Интериорна врата Gradde Bergedorf, цвят Ясен Вералинга
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/124492/interiorna-vrata-gradde-bergedorf-cvyat-yasen-veralinga

Врати за вашият дом, офис, вила.... http://vrati-borman.com/
Борман България ви предлага доказали се през годините врати, безплатно взимане на размери, 2 години гаранция,
включени в цената: каса, брава, дръжка. За повече информация на сайта или на място в магазина ще отговорим на
всичките ви въпроси.
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/124491/vrati-za-vashiyat-dom-ofis-vila---httpvrati-bormancom

За вашият дом нови качествени врати на приемливи цени
Борман България ви предлага врати от доказали се с качеството си производители през годините работа. Нямаме радио
и тв реклама, разчитаме на доволни клиенти от качестото бързината на работа. Безплатно взимане на размери за
вратите, 2 години гаранция, монтаж до 7 дни на налични модели. За повече информация на сайта ни или в магазина.
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/124490/za-vashiyat-dom-novi-kachestveni-vrati-na-priemlivi-ceni
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Сайт за врати: http://vrati-borman.com/
Борман България ви представя един от сайтовете си на който можете да разберете повече за най-продаваните ни марки
врати.
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/124489/sayt-za-vrati-httpvrati-bormancom

Сайт за врати: http://vrati-borman.com/
Борман България ви представя един от сайтовете си на който можете да разберете повече за най-продаваните ни марки
врати.
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/124488/sayt-za-vrati-httpvrati-bormancom

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/124487/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Безплатно взимане на размери за врати
Борман България ви предоставя безплатно взимане на размери за врати. Кратки срокове за монтаж, 2 години гаранция.
За повече информация на сайта или на място в магазина.
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/124486/bezplatno-vzimane-na-razmeri-za-vrati

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/124485/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 7 Plus и iPhone 7S Plus, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124484/stranichen-protektor-s-gryb-remax

Страничен протектор с гръб Remax
Страничен протектор с гръб Remax, TPU материал, за Apple iPhone 7 Plus и iPhone 7S Plus, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/124483/stranichen-protektor-s-gryb-remax
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Телевизор Samsung 40J5100 (нарушена опаковка)
Телевизор Samsung 40J5100 (нарушена опаковка), 40" (101.6 cm) FULL HD LED, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/124482/televizor-samsung-40j5100-narushena-opakovka

Лаптоп Xiaomi Mi Notebook Air (XI169)(сребрист)
Лаптоп Xiaomi Mi Notebook Air (XI169)(сребрист), двуядрен Skylake Intel m3-6Y30 2.2GHz, 12.5" (31.75 cm) Full HD
Display(HDMI), 4GB DDR4, 128GB SSD, 2x USB 3.0(1x TypeC), Windows 10, 1.07kg
http://obiavidnes.com/obiava/124481/laptop-xiaomi-mi-notebook-air-xi169srebrist

1TB Seagate BarraCuda
1TB Seagate BarraCuda, SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 64MB, 3.5" (8.89 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/124480/1tb-seagate-barracuda

Таблет Xiaomi MiPad 2(XI104)(сребрист)
Таблет Xiaomi MiPad 2(XI104)(сребрист), 7.9" (20.06 cm) QXGA IPS Display, четириядрен X5-Z8500 2.24GHz, 2GB LPDDR3
RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 8.0 & 5.0 Mpix camera, Windows 10, 322g
http://obiavidnes.com/obiava/124479/tablet-xiaomi-mipad-2xi104srebrist

Хамалски услуги София
Бригадата ще се погрижи за преместването на Вашия дом или офис
с професионализъм и на разумна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/124478/hamalski-uslugi-sofiya

Транспортни услуги и бързи доставки София
Предлагаме услуги пряко свързани с товарен транспорт, както и бързи доставки
на товари в рамките на София и околностите.
http://obiavidnes.com/obiava/124477/transportni-uslugi-i-byrzi-dostavki-sofiya

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/124476/skladirane-i-syhranenie-sofiya

Бригадата извършва дейности свързани с почистване, товарене и извозване на отпадъци. Ние
предлагаме да почистим, изнесем и извозим натрупаните от Вас 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/124475/brigadata-izvyrshva-deynosti-svyrzani-s-pochistvane-tovarene-i-izvozvane--na-otpa

Врати на достъпни цени от Порта нова
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 Бургас са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/124474/vrati-na-dostypni-ceni-ot-porta-nova

Производител на 3D лепенки и стикери
Целта на DomeDesign е да бъде водеща компания в Европа и Света за производство на 3D куполни /обемни/стикери.
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DomeDesign е доказан производител и търговец и присъстваме на европейският пазар от 2011г. Ние в DomeDesign
произвеждаме продукция, която продаваме само зад граница
http://obiavidnes.com/obiava/124473/proizvoditel-na-3d-lepenki-i-stikeri

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/124472/zaemi-do-7-000-lv

Крем-пойнт клепоухо котенце със сини очи
продавам клепоухо късокосместо мъжко котенце колорпойнт със сини очи. Котето е гальовно и игриво, научено на
хигиенни навици, точи ноктите си върху специални уреди. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника:
http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/124471/krem-poynt-klepouho-kotence-sys-sini-ochi

ГЛАВА HEWLETT PACKARD DeskJet Ink Advantage 5575/5645 All In One - Color - (651) - P№
C2P11AE - Заб.: 300p
ГЛАВА HEWLETT PACKARD DeskJet Ink Advantage 5575/5645 All In One - Color - (651) - P№ C2P11AE - Заб.: 300p
http://obiavidnes.com/obiava/124470/glava-hewlett-packard-deskjet-ink-advantage-55755645-all-in-one---color---651

Блиндирана входна врата Т505
Входна блиндирана 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-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация са поставени полистиренови листи. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която
придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см. Моделът е с
фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с една независима заключваща система
DAF-моноблок,с три активни шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/124469/blindirana-vhodna-vrata-t505

Промоционални цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/124468/promocionalni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

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
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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/124467/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/124466/pravete-pari-po-internet

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/124465/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/124464/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124463/individualni-uroci-po-albanski-ezik

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
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провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124462/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуални уроци по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124461/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Индивидуални уроци 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/124460/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124459/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124458/individualni-uroci-po-finski-ezik

Индивидуални уроци 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/124457/individualni-uroci-po-turski-ezik

Индивидуални уроци 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/124456/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци 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/124455/individualni-uroci-po-frenski-ezik
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Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124454/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци 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/124453/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуални уроци 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/124452/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Индивидуални уроци 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/124451/individualni-uroci-po-italianski-ezik

Монтаж на врати в цялата страна
Борман България монтира вратите си в цялата страна, като вие поемате горивото на монтажника. Имаме налични
модели които могат да се монтират до 7 дни след подписване на договора. 2 години гаранция, включена брава и дръжка в
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цената.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/124450/montaj-na-vrati-v-cyalata-strana

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/124449/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

Блиндирана входна врата код 616 С
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио – матово полиране.
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава,
иноксови дръжки, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки.
Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре изразена дървесна шарка. Орнаментът на модела е
традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища, така и за
тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/124448/blindirana-vhodna-vrata-kod-616-s

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/124447/30-50-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 !
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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/124446/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/124445/rabotite-si-ot-vkyshti--nyamate-shef-na-glavata--vie-ste-si-shef-

Промоция за врати за след нова година
Борман България ви предлага специялна промоция , за всички с напредничево мислене, който искат да си сменят вратите.
Купете 10 или повече врати и ще получите 5% отстъпка. Силата на тази промоция е че не е нужно да са на един адрес,
можете да се комбинирате с роднини, съседи, колеги и приятели, за да достигнете бройката. А ако достигнете 20 или
повече врати ще получите максимална отстъпка от 10% Безплатно взимаме размерите.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/124444/promociya-za-vrati-za-sled-nova-godina

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/124443/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
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Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/124442/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/124441/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Входни врати от Порта Нова
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/124440/vhodni-vrati-ot-porta-nova

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/124439/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Блиндирана входна врата Модел 888
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. 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.
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Моделът има изключително интересен светлокафяв цвят с добре изразена релефна дървесна шарка. Орнаментът на
модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища,
така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в
избора.
http://obiavidnes.com/obiava/124438/blindirana-vhodna-vrata-model-888

Ние предлагаме кредити на всички индивиди
To je obavijestiti generala Ovo je informirati
http://obiavidnes.com/obiava/124437/nie-predlagame-krediti-na-vsichki-individi

Ние предлагаме кредити на всички индивиди
To je obavijestiti generala Ovo je informirati
http://obiavidnes.com/obiava/124436/nie-predlagame-krediti-na-vsichki-individi

0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловкизапочване веднага
0882551735,фини шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизол ация,обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване,минерална мазилка,пръскана мазилка,влачена мазилка и др. мазилки,замазки,зидария и
др. довършителни ремонти. работи се бързо корекно, качествено и реални цени.започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/124435/0882551735fini-shpaklovkigipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

Работа от вкъщи или офиса с интернет
За всички които желаят да подпомогнат бюджета си с печелене на допълнителни доходи, ще предложа една много
приятна работа по интернет. Всичко което ви интересува и трябва да знаете е написано на този адрес :
http://rabotazavseki.simplesite.com Пожелавам ви успешно начинание.
http://obiavidnes.com/obiava/124434/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

Хамалски услуги София
Бригадата ще се погрижи за преместването на Вашия дом или офис
с професионализъм и на разумна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/124433/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/124432/pytna-pomosht-v-sofiya-ot-roadassistance

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
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път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/124431/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/124430/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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!
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/124429/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/124428/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
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Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/124427/masajna-kushetka-magicpro

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/124426/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/124425/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/124424/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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
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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/124423/stranichni-prihodi-ot-internet

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/124422/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/124421/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/124420/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/124419/30-50-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/124418/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/124417/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
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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/124416/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/124415/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/124414/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
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
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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/124413/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/124412/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investitori-i-novi-partnyori

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
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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.
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
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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
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