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Папка Centrum
Папка Centrum, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., сива
http://obiavidnes.com/obiava/127601/papka-centrum

Папка Centrum
Папка Centrum, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127600/papka-centrum

Папка Essel
Папка Essel, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., жълта
http://obiavidnes.com/obiava/127599/papka-essel

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127598/papka-esselte

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127597/papka-esselte

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., черна
http://obiavidnes.com/obiava/127596/papka-esselte

Почистване на тавани и мазета с хамали
Фирма в град София предлага почистване на мазета и тавани, извозването на отпадъците и други услуги. Работим бързо
и
точно,
на
добри
цени.
Повече
информация
на
http://xn--80aa7ac7b.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0
%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/ и 0888 575 888.
http://obiavidnes.com/obiava/127595/pochistvane-na-tavani-i-mazeta-s-hamali

Почистване на тавани и мазета с хамали
Ние сме фирма в град София, която предлага почистване на тавани и мазета, извозване на отпадъците от тях. Работим
качествено
и
коректно.
Повече
за
нас
и
нашите
пакетни
услуги
на
http://smetishte.com/pochistvane-mazeta-tavani-izvozvane-smetishte/ и 0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/127594/pochistvane-na-tavani-i-mazeta-s-hamali

Почистване на тавани и мазета с хамали
Фирма в София предлага почистване на мазета и тавани и извозването на отпадъците от тях. Предлагаме още хамалски
услуги , почистване на градини и други. За повече информация може да проверите на
http://obshtini.com/tavani-mazeta-sofia/ и 088 400 1000.
http://obiavidnes.com/obiava/127593/pochistvane-na-tavani-i-mazeta-s-hamali

Почистване на тавани и мазета с хамали
Фирма в София предлага почистване на мазета и тавани и извозването на отпадъците от тях. Предлагаме още хамалски
услуги , почистване на градини и други. За повече информация може да проверите на
http://obshtini.com/tavani-mazeta-sofia/ и 088 400 1000.

Страница 1/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.02.2017

http://obiavidnes.com/obiava/127592/pochistvane-na-tavani-i-mazeta-s-hamali

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., червена
http://obiavidnes.com/obiava/127591/papka-esselte

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3см., синя
http://obiavidnes.com/obiava/127590/papka-esselte

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/125995/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с четири ринга, широчина 3см., червена
http://obiavidnes.com/obiava/127589/papka-esselte

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с четири ринга, широчина 3см., черна
http://obiavidnes.com/obiava/127588/papka-esselte

Профилактика и Софтуерни услуги
Софтуерни услуги
– Възстановяване на
Windows – 35лв.
Linux 40-80 лв в зависимост от дистрибуцията.
– Спасяване на информация преди преинсталиране на Windows – 10лв.
– Спасяване на информация от не работещ компютър или лаптоп – 25лв.
– Инсталиране на офис пакет – 15лв.
– Почистване на вируси – 30лв.
– Инсталиране на антивирусна програма – 15лв.
– Инсталиране на специализирана програма – 35лв.
– Смяна на език на Windows – 10лв.
– Флашване на BIOS – 40лв.
– Създаване на точно копие (Image) на твърд диск – 20лв.
– Настройки на рутер – 15лв.
– Мрежови настройки на компютър/лаптоп/принтер – 10лв.
Хардуерни услуги
– Монтаж и демонтаж на компютърен компонент – 10лв.
– Монтаж и демонтаж на компонент на лаптоп (през сервизният отвор) – 10лв.
– Монтаж и демонтаж на компонент на лаптоп (ако не може през сервизният отвор) – 100лв.
- Почистване на лаптоп от прах и профилактика – 50лв.
– Почистване на компютър от прах – 20лв.
– Добавяне на медна термична подложка на чип на лаптоп – 10лв.
– Ремонт на компютър – 35лв.
Диагностика
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– Диагностика на компютър – 30лв.
– Диагностика на лаптоп – 30лв.
– Диагностика на монитор – 20лв.
– Диагностика на компонент – 15лв.
– Диагностика на рутер – 15лв.
– Посещение до дома/офиса 9лв. В рамките на града. Извън Пловдив цената е по договяряне.
За контакти от 10 ч. до 6 ч.
GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/127587/profilaktika-i-softuerni-uslugi

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/127586/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/127585/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/127584/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127583/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127582/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Папка Esselte
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Папка Esselte, за документи с формат до A4, с четири ринга, широчина 3см., синя
http://obiavidnes.com/obiava/127581/papka-esselte

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката
http://obiavidnes.com/obiava/127580/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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
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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/127579/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!
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)

Страница 5/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.02.2017

O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/127578/masajna-kushetka-magicpro

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127577/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
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Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127576/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127575/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Папка Esselte
Папка Esselte, за документи с формат до A4, с четири ринга, широчина 3см., жълта
http://obiavidnes.com/obiava/127574/papka-esselte

Екскурзии до Дубай - Дари Тур
Туристическа агенция Дари Тур предлага оферти за екскурзии и почивки в Дубай, Португалия, Испания, Абу-Даби,
Мармарис и Кушадасъ Турция, Санкт Петербург Русия, България и Малта с автобус и самолет.
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http://obiavidnes.com/obiava/127573/ekskurzii-do-dubay---dari-tur

Sony Xperia X Performance(бял)
Sony Xperia X Performance(бял), 5" (12.7 cm) Full HD IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon 820(2x2.15GHz &
2x1.6GHz Kryo), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 23 & 13 Mpix camera, Android, IP65/68 издръжливост, 165g
http://obiavidnes.com/obiava/127572/sony-xperia-x-performancebyal

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/127571/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/127570/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Sony Xperia X Performance(розов)
Sony Xperia X Performance(розов), 5" (12.7 cm) Full HD IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon 820(2x2.15GHz &
2x1.6GHz Kryo), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 23 & 13 Mpix camera, Android, IP65/68 издръжливост, 165g
http://obiavidnes.com/obiava/127569/sony-xperia-x-performancerozov

Sony Xperia X Performance(златист)
Sony Xperia X Performance(златист), 5" (12.7 cm) Full HD IPS дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon 820(2x2.15GHz
& 2x1.6GHz Kryo), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 23 & 13 Mpix camera, Android, IP65/68 издръжливост,
165g
http://obiavidnes.com/obiava/127568/sony-xperia-x-performancezlatist

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127567/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

BLU Vivo 5 Mini(розов)
BLU Vivo 5 Mini(розов), поддържа 2 sim карти, 4.0"(10.16 cm) WVGA IPS дисплей, четириядрен MediaTek 6580 1.3GHz,
512MB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 5.0 & 3.2 Mpix camera, Android, 119g
http://obiavidnes.com/obiava/127566/blu-vivo-5-minirozov

Папка
Папка, за документи с формат до A5, с два ринга, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127565/papka-za-dokumenti-s-format-do-a5-s-dva-ringa-zelena

0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
топлоизолация. обръщане по

фини

шпакловки.

гипсова

шпакловка.

латекс.

0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. теракот и фаянс. замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място.
започване веднага, БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/127564/0882551735-dokazano-kachestvo-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploi

Папка
Папка, за документи с формат до A5, с два ринга, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127563/papka-za-dokumenti-s-format-do-a5-s-dva-ringa-cherna

Папка
Папка, за документи с формат до A5, с два ринга, синя
http://obiavidnes.com/obiava/127562/papka-za-dokumenti-s-format-do-a5-s-dva-ringa-sinya

Папка
Папка, за документи с формат до A5, с два ринга, червена
http://obiavidnes.com/obiava/127561/papka-za-dokumenti-s-format-do-a5-s-dva-ringa-chervena

Папка
Папка, за документи с формат до A4, с два ринга, широчина 3,2см., червена
http://obiavidnes.com/obiava/127560/papka-za-dokumenti-s-format-do-a4-s-dva-ringa-shirochina-32sm-chervena

BLU Tank II (черно-жълт)
BLU Tank II (черно-жълт), поддържа 2 Sim карти, 2.4" (6.096 cm) QVGA TFT дисплей, 32MB RAM, 24MB Flash
памет(+microSD слот), VGA 0.3 Mpix camera, 99g
http://obiavidnes.com/obiava/127559/blu-tank-ii-cherno-jylt

Слушалки Sennheiser HD 229
Слушалки Sennheiser HD 229, сменяаеми наушници, динамичен бас, 1.4м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/127558/slushalki-sennheiser-hd-229
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Дюнер заведение в Бристол търси дистрибутори
Дюнер заведение в Бристол търси спешно самонаети дистрибутори и раздавачи на рекламни материали (менюта,
брошури и флаери) по частни домове и адреси в Бристол и околността.
Кандидатите трябва да знаят турски ИЛИ английски език на добро ниво, да са физически здрави и да не се притесняват
от ходенето на дълги разстояния пеша, носейки сак с рекламни материали. Клиентите ни предпочитат млади хора, на
възраст до 37 години.
Клиентът ни предлага дългосрочна ангажираност, отлично възнаграждение плюс безплатна храна и квартира.
Одобрените кандидати ще бъдат посрещнати от клиента ни на летището/гарата и ще бъдат настанени в квартира.
За допълнителна информация и регистрация, моля да се свържете с г-н Хусан (Мениджър на Програма) чрез телефон:
00447582810663 (Вайбър), имейл: v.hussan@berro.co.uk или скайп: berro.1
Тази оферта е част от нашата програма СЕБЕП (Self-Employment & Business Establishment Programme). Всички
кандидати ще получат пълна правна помощ при регистрацията им като самонаети лица на територията на
Великобритания.
http://obiavidnes.com/obiava/127557/dyuner-zavedenie-v-bristol-tyrsi-distributori

Слушалки Sennheiser MX 365
Слушалки Sennheiser MX 365, тип "тапи", динамичен бас, ъглов 3.5мм жак, 1.2м кабел, сини
http://obiavidnes.com/obiava/127556/slushalki-sennheiser-mx-365

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/127555/pravete-pari-po-internet

Слушалки Sennheiser MX 365
Слушалки Sennheiser MX 365, тип "тапи", динамичен бас, ъглов 3.5мм жак, 1.2м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/127554/slushalki-sennheiser-mx-365

Хичис - Химическо чистене София
Предлагаме пълна гама от услуги за текстил и кожени облекла
- Почистване /химическо чистене и водна обработка/
- Отстраняване на петна
- Wet Cleaning – екологично почистване на водна основа, особено подходящо за деликатни материи
- Парно гладене с професионални машини
- Боядисване на памучни тъкани
- Почистване и боядисване на кожени артикули
- Шивашки услуги
Заповядайте при нас, за да се уверите в нашия професионализъм
Обекти:
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кв. Хиподрума, ул. Софийски герой № 3
кв. Красно село, ул. Дебър № 17
бул. Черни връх № 75
http://obiavidnes.com/obiava/127553/hichis---himichesko-chistene-sofiya

Слушалки Sennheiser MX 475 Street
Слушалки Sennheiser MX 475 Street, тип "тапи", динамичен бас, ъглов 3.5мм жак, 1.2м кабел, черни
http://obiavidnes.com/obiava/127552/slushalki-sennheiser-mx-475-street

Лаптоп Dell Inspiron 7567 (5397063994144)
Лаптоп Dell Inspiron 7567 (5397063994144), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 15.6" (39.62 cm) UHD
HD IPS Display & GeForce GTX 1050 Ti 4GB (HDMI), 16GB DDR4, 1TB HDD + 128GB SSD, 3x USB 3.0, Linux, 2.62kg
http://obiavidnes.com/obiava/127551/laptop-dell-inspiron-7567-5397063994144

Лаптоп Dell Inspiron 7567 (5397063994151)
Лаптоп Dell Inspiron 7567 (5397063994151), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8GHz, 15.6" (39.62 cm) UHD
HD IPS Display & GeForce GTX 1050 Ti 4GB (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD + 8GB cache, 3x USB 3.0, Linux, 2.62kg
http://obiavidnes.com/obiava/127550/laptop-dell-inspiron-7567-5397063994151

Лаптоп Dell Inspiron 7567 (5397063994137)
Лаптоп Dell Inspiron 7567 (5397063994137), четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7300HQ 2.50/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm)
UHD HD IPS Display & GeForce GTX 1050 Ti 4GB (HDMI), 8GB DDR4, 1TB HDD + 8GB cache, 3x USB 3.0, Linux, 2.62kg
http://obiavidnes.com/obiava/127549/laptop-dell-inspiron-7567-5397063994137

Комплект GoPro Lens Replacement Kit(HERO Session™)
Комплект GoPro Lens Replacement Kit(HERO Session™), за смяна капачката на обективи на HERO Session камери
http://obiavidnes.com/obiava/127548/komplekt-gopro-lens-replacement-kithero-session

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127547/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
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Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/127546/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

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

Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе
Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе. Намира се между Пещерско шосе и р. Марица ( от източната страна
), с много голямо лице на околовръстното и подход от шосето с вътрешен асфалтиран път. До него има автосалони.
Подходящ е за търговска дейност, автосалон, автоморга, промишлена сграда и други..
Комуникативно и стратигическо място с голям поток трафик и лесен достъп
http://apollon.net/la/orizari.html
http://obiavidnes.com/obiava/127545/prodavam-parcel-s-57m-lice-na-okolovrystno-shose

Външна батерия/power bank/ GoPro Portable Power Pack за всички GoPro продукти
Външна батерия/power bank/ GoPro Portable Power Pack за всички GoPro продукти, 6,000mAh, 2x USB A(ж), 1x micro USB
Type B
http://obiavidnes.com/obiava/127544/vynshna-bateriyapower-bank-gopro-portable-power-pack-za-vsichki-gopro-produkti

Пач кабел
Пач кабел, Roline, UTP, Cat.5e, AWG24, 2m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/127543/pach-kabel

Входни и интериорни врати на достъпни цени от Врати Бургас
Врати Бургас е най-големия шоурум за врати, който ще срещнете в района на град Бургас. При нас ще се срещнете с
богато разнообразие на входни и интериорни врати, които са с постоянна наличност на склад, както и богата цветова
гама и размери.
Във шоурум Врати Бургас, предлагаме също така стъклени, алуминиеви и пожароустойчиви врати, за да задоволим всеки
вкус и желания.
Защото всеки клиент е от значение за нас!
Можете да ни откриете на адрес: гр.Бургас,ул.Индустриална 3 А
http://obiavidnes.com/obiava/127542/vhodni-i-interiorni-vrati-na-dostypni-ceni-ot-vrati-burgas

Стик/ръкохватка GoPro Karma Grip
Стик/ръкохватка GoPro Karma Grip, оптимизиран за GoPro HERO5 и HERO4 камери, моторизиран кардан, бързи бутони
за контрол, модулярен дизайн, вградена батерия, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127541/stikrykohvatka-gopro-karma-grip

Поставка за прикрепяне GoPro Karma Harness
Поставка за прикрепяне GoPro Karma Harness, за камера GoPro HERO4, съвместим и с Karma/Karma Grip, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/127540/postavka-za-prikrepyane-gopro-karma-harness

Блиндирана входна врата модел Т110, цвят Африка
Представяме Ви
блиндирана
входна врата
,
изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:
навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на
крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за
шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с
дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по
протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на
прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е
снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по
три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от
вътрешната страна.
В комплекта са включени: Крило 7 см, изработено от:
метал, минерална вата и MDF- плоскости; регулируема каса за зид с
дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков:
иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по
избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с метално
чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна
ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от
страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при
затворено положение на вратата са скрити в касата;
http://obiavidnes.com/obiava/127539/blindirana-vhodna-vrata-model-t110-cvyat-afrika

Блиндирана входна врата модел Т110, цвят Африка
Представяме Ви
блиндирана
входна врата
,
изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са:
навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на
крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за
шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с
дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по
протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна на
прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е
снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по
три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от
вътрешната страна.
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В комплекта са включени: Крило 7 см, изработено от:
метал, минерална вата и MDF- плоскости; регулируема каса за зид с
дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея; обков:
иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по
избор подвижна или пасивна дръжка за външната страна /пасивните дръжки,
които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с метално
чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна
ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от
страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при
затворено положение на вратата са скрити в касата;
http://obiavidnes.com/obiava/127538/blindirana-vhodna-vrata-model-t110-cvyat-afrika

Блиндирана входна врата модел Т-109
"Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
или лаково покритие. Размери на вратата с касата - 86/197см. или 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 21см., 34см или 50см.. Моделът
е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с ""Г-образна"" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа, както и шест пасивни шипа от страната на пантите. Добавена е и трета
скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
Окомплектовка: крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка
от външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти."
http://obiavidnes.com/obiava/127537/blindirana-vhodna-vrata-model-t-109

Dead Rising 2 HD
Dead Rising 2 HD, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/127536/dead-rising-2-hd

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/127535/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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 -
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800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/127534/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Fate/Extella: The Umbral Star
Fate/Extella: The Umbral Star, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/127533/fateextella-the-umbral-star

Интериорна HDF врата с код 048, цвят Орех
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна
дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
В базовият комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата. Възможните размери на вратата с касата са: 76-78/201 ; 86-88/201 см. Възможните
размери на крилото са: 70/197; 80/197 см. Вратата се предлага и в следните цветове:
http://obiavidnes.com/obiava/127532/interiorna-hdf-vrata-s-kod-048-cvyat-oreh

Комплект камуфлажна облицовка GoPro Camo Housing + QuickClip(Realtree MAX-5®) за GoPro
HERO4/3/3+
Комплект камуфлажна облицовка GoPro Camo Housing + QuickClip(Realtree MAX-5®) за GoPro HERO4/3/3+
http://obiavidnes.com/obiava/127531/komplekt-kamuflajna-oblicovka-gopro-camo-housing--quickcliprealtree-max-5-za

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/127530/interiorna-vrata-gradde-izrabotena-po-inovativna-tehnologiya-koyato-pozvolyava-cya

Интериорна врата Gradde Bergedorf, цвят Дъб Вераде
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.
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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/127529/interiorna-vrata-gradde-bergedorf-cvyat-dyb-verade

Монитор Dell P2418HZ
Монитор Dell P2418HZ, 23.8" (60.45 cm) IPS панел, Full HD, 6ms, 80 000 000:1, 250cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/127528/monitor-dell-p2418hz

Проектор Casio XJ-UT351WN
Проектор Casio XJ-UT351WN, DLP, WXGA (1280x800), 20 000:1, 3500 lm, Wi-Fi, LAN, VGA, 2x HDMI, USB A, USB B
http://obiavidnes.com/obiava/127527/proektor-casio-xj-ut351wn

Монитор Acer KG221Q bmix
Монитор Acer KG221Q bmix, 21.5" (54.61 cm) TN панел, Full HD, 1ms, 100M:1, 250cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/127526/monitor-acer-kg221q-bmix

Компас Silva Trail Run
Компас Silva Trail Run, оптимизиран за планинско ориентиране, плака със скали и шаблон, връзка за китка, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/127525/kompas-silva-trail-run

Компас Gerber Bear Grylls Compact Compass
Компас Gerber Bear Grylls Compact Compass, ABS пластмасов корпус, връзка за китка, сив
http://obiavidnes.com/obiava/127524/kompas-gerber-bear-grylls-compact-compass

Компас Silva Компас Field 1-2-3
Компас Silva Компас Field 1-2-3, DryFlex гумирана система, лента за закрепяне, скала за измерване на разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/127523/kompas-silva-kompas-field-1-2-3

оферта заем
Здравейте (larikovasto@gmail.com)
Помощ финанси и потребителското кредитиране
Вие се нуждаят от пари, за да си купи кола, апартамент, плащат сметките си, започнете бизнес или да финансира даден
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проект, но за съжаление банката ви пита условията, които не можете. Или сте искали толкова много кредити и падна
на неподходящи хора или не разполага със средства за заплащане на всички необходими такси. Те са там, за да ви
помогне. Те правят заем между-специално в зависимост от размера, който искате. Тяхната цел е да помогнат на своите
братя и сестри в парични затруднения, за да се бори срещу временна липса на пари. Ако имате нужда от пари, не се
колебайте да се свържете с нас на
http://obiavidnes.com/obiava/127522/oferta-zaem

eScan Universal Security Suite
eScan Universal Security Suite, 3 потребители, 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/127521/escan-universal-security-suite

eScan Universal Security Suite
eScan Universal Security Suite, 2 потребители, 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/127520/escan-universal-security-suite

Хладилник с Фризер Whirlpool BSNF8101OX
Хладилник с Фризер Whirlpool BSNF8101OX, клас А+, 319 л. общ обем, 6-тo чувство, Dual NoFrost, антибактериална
система, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127519/hladilnik-s-frizer-whirlpool-bsnf8101ox

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/127518/pravete-pari-po-internet

Кутия за комуникационен шкаф PRIVILEG CASE-2U-532
Кутия за комуникационен шкаф PRIVILEG CASE-2U-532, 2U, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127517/kutiya-za-komunikacionen-shkaf-privileg-case-2u-532

Захранване Goldenfield ATX-500W OEM
Захранване Goldenfield ATX-500W OEM, 500W, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/127516/zahranvane-goldenfield-atx-500w-oem

Хладилник с Фризер Whirlpool BLF9121W
Хладилник с Фризер Whirlpool BLF9121W, клас А+, 369 л. общ обем, LED дисплей, 6-о чувство, електроннo управление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127515/hladilnik-s-frizer-whirlpool-blf9121w

Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF249dw в комплект с тонер касета
Canon CRG-737
Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF249dw в комплект с тонер касета Canon CRG-737,
монохромен принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 27 стр/мин, USB, Wi-Fi, Lan100, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/127514/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-canon-i-sensys-mf249dw-v-komplekt-s-toner-k
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Курсове и индивидуално обучение по професия ЗАВАРЧИК
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ЗАВАРЧИК в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Обучение по заваръчни методи РЕДЗ, МИГ–МАГ, ВИГ, ГКЗ, за заварчик на ъглови шевове
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 440 лв/ група, 490 лв/ индивидуално, при 2 вноски 490 лв/ група, 540 лв/ индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/127513/kursove-i-individualno-obuchenie-po-profesiya-zavarchik

Курсове и индивидуално обучение по професия Фризьор
Курсове и индивидуално обучение по професия Фризьор в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена 590 лв при плащане с една вноска, 640 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Международно валидна диплома за Фризьор
http://obiavidnes.com/obiava/127512/kursove-i-individualno-obuchenie-po-profesiya-frizyor

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/127511/kamagra-gel-za-myje

Бърз кредит за вас
Бърз кредит за вас
http://obiavidnes.com/obiava/127510/byrz-kredit-za-vas

Съдомиялна за вграждане France FC-73
Съдомиялна за вграждане France FC-73, клас A++, 14 комплекта, 6 програми, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/127509/sydomiyalna-za-vgrajdane-france-fc-73

Почивки и екскурзии
Фирма Дорис е с 18-годишен опит в туристическият бранш. От нас получавате всичко необходимо за Вашето пътуване.
http://obiavidnes.com/obiava/127508/pochivki-i-ekskurzii

Хладилник с Фризер Whirlpool BLF9121OX
Хладилник с Фризер Whirlpool BLF9121OX, клас А+, 369 л. общ обем, LED дисплей, 6-о чувство, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127507/hladilnik-s-frizer-whirlpool-blf9121ox
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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/127506/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF247dw в комплект с тонер касета
Canon CRG-737
Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF247dw в комплект с тонер касета Canon CRG-737,
монохромен принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 27 стр/мин, USB, Wi-Fi, Lan100, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/127505/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-canon-i-sensys-mf247dw-v-komplekt-s-toner-k

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/127504/otslabni-s-lida

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/127503/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127502/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Блиндирани Врати от Порта Нова Пловдив
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/127501/blindirani-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
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хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте
сайтаwww.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените
плащания Поздрави, Галин Кръстев :)
www.partybux.ovo.bg
www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127500/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Мултифункционално лазерно устройство Ricoh SP 325SNw
Мултифункционално лазерно устройство Ricoh SP 325SNw, цветен принтер/копир/скенер/факс, 1200 x 6000 dpi, 28
стр/мин, USB, Lan, Wi-Fi, A4
http://obiavidnes.com/obiava/127499/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-ricoh-sp-325snw

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127498/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Хладилник с Фризер Whirlpool BLF8121W AQUA
Хладилник с Фризер Whirlpool BLF8121W AQUA, клас А+, 335 л. общ обем, LED дисплей, 6-о чувство, диспенсър за вода,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/127497/hladilnik-s-frizer-whirlpool-blf8121w-aqua

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127496/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/127495/cours-de-bulgare-pour-trangers

Ремонт на бойлери
Над 10 години сервиз Дончев ремонтира бойлери в София. Качествено, бързо, евтино.
Работим с всички марки. Обадете се сега. Денонощен тел.: 0878 230 236 или посетете сайта ни http://donchev-service.com
http://obiavidnes.com/obiava/127494/remont-na-boyleri

Интериорни врати
Борман България ви предлага интериорни врати, всякакви модели с щок, смок, регулируеми, ню аркус и други каси.
Обличаме и метални каси на панелните апартаменти.2 години гаранция, безплатно взимане на размери.
Сайта ни е:
http://borman-bg.com/vatreshni-interiorni-vrati/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/127493/interiorni-vrati

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж!
http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/127492/kamagra-gel-za-myje

Неделен курс по фински език – А1 ниво
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 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 26.02.2017г.
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/127491/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Фризьорски услуги, маникюр и масажи
Салон за красота Art Nails & Hair предлага фризьорски услуги, маникюр и масажи за жени, мъже и деца. Екипът ни е
съставен от страхотни професионалисти с опит и квалификация и се надяваме да отговорим на Вашите очаквания и

Страница 21/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.02.2017

нужди. За всеки специален повод или пък просто за един усмихнат и успешен ден, елате при нас! Готови сме да Ви
предоставим огромно разнообразие от услуги - от традиционни и официални прически до цветни кичури, от гел лак и
ноктопластика до рисуван на ръка маникюр, от релаксиращи масажи до лечебна кинезитерапия. Потърсете ни на тел.
088 725 7781 и бъдете Арт!
http://obiavidnes.com/obiava/127490/frizyorski-uslugi-manikyur-i-masaji

Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF244dw в комплект с тонер касета
Canon CRG-737
Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF244dw в комплект с тонер касета Canon CRG-737,
монохромен принтер/копир/скенер, 600 x 600 dpi, 27 стр/мин, USB, Wi-Fi, Lan100, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/127489/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-canon-i-sensys-mf244dw-v-komplekt-s-toner-k

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127488/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127487/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127486/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Стъклена интериорна врата Gravur G 13-5
Представяме на Вашето внимание изискана и функционална 8мм матова стъклена врата с гравюра.
В цената се включва:
• Права каса;
• Прави первази от едната страна;
• Гумени уплътнения;
• 2 броя панти;
• Дръжки;
• Секретна брава със заключване и 3 ключа;
Възможните размери на крилото са:
• 60/197см
• 70/197 см
• 80/197 см
• 90/197 см
Вратата може да бъде монтирана на права или обла каса (изработени от HDF материал).
http://expert-doors.com
http://obiavidnes.com/obiava/127485/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-5
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/127484/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Интериорна врата Gama 201, цвят Бреза
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
http://obiavidnes.com/obiava/127483/interiorna-vrata-gama-201-cvyat-breza

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/127482/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

хидроизолация- ремонт на покриви
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета,гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/127481/hidroizolaciya--remont-na-pokrivi
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Строителни услуги боя,шпакловка
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис,апартамент,къща и др. на конкурентни цени
обадете се няма да съжалявате и търсите други майстори повече.
Услугите,който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс,теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на сени и тавани,преградни стени и др.
Всякаква зидария,замазка.
Поставяне на теракот,фаянс камък и др.
Стеннаизолация,хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега,или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/127480/stroitelni-uslugi-boyashpaklovka

Ремонт на покриви - София 10% намаление
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/127479/remont-na-pokrivi---sofiya-10-namalenie

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
http://obiavidnes.com/obiava/127478/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik
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Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/127477/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/127476/remont-na-pokrivi---burgas

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землища:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор ,
Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло,
Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово,
Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре,
Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец,
Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец,
Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград,
Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово,
Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/126967/davam-pod-naem-zemedelska-zemya
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Хладилник с Фризер Whirlpool BLF8121W
Хладилник с Фризер Whirlpool BLF8121W, клас А+, 339 общ обем, LED дисплей, 6-о чувство, електронно управление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127475/hladilnik-s-frizer-whirlpool-blf8121w

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/126968/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

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/127474/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе
Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе. Намира се между Пещерско шосе и р. Марица ( от източната страна
), с много голямо лице на околовръстното и подход от шосето с вътрешен асфалтиран път. До него има автосалони.
Подходящ е за търговска дейност, автосалон, автоморга, промишлена сграда и други..
Комуникативно и стратигическо място с голям поток трафик и лесен достъп
http://apollon.net/la/orizari.html
http://obiavidnes.com/obiava/127473/prodavam-parcel-s-57m-lice-na-okolovrystno-shose

Възнамерявате да регистрирате фирма в Румъния! Услуги по регистрация на фирми ЕООД/ООД
в Румъния
Възнамерявате да регистрирате фирма в Румъния! Регистрация на фирми ЕООД ООД в Румъния,счетоводно обслужване
от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.
Адвокатски услуги, регистрация на фирма ЕООД ООД в Румъния, счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители
в Р. Румъния.
Предлагаме всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска
марка или започването на бизнес в Р. Румъния.
Включително регистрация на фирма ЕООД ООД запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес
за кореспонденция- преводачески услуги.
Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.
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Цена: По договаряне
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.bulgaria-lawyer.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
Адрес: град Русе, ул."Райко Даскалов" № 21, ет. 1, офис 1
http://obiavidnes.com/obiava/127472/vyznameryavate-da-registrirate-firma-v-rumyniya-uslugi-po-registraciya-na-firmi-eo

Регистрация на Търговски Дружества /ООД ЕООД/ в Румъния
Предлагаме всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска
марка или започването на бизнес в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.
Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.bulgaria-lawyer.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127471/registraciya-na-tyrgovski-drujestva-ood-eood-v-rumyniya

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.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/127470/otslabni-s-meyzitang

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване 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 .

Страница 27/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.02.2017

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/127469/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/127468/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване 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/127467/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

LEGO City Undercover
LEGO City Undercover, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/127466/lego-city-undercover

заем оферта за частни лица, нуждаещи се от финансиране
заем оферта за частни лица, нуждаещи се от финансиране
микро структура - финанси Ние сме добре установена, така и по
години са разработени задълбочено разбиране на вашите нужди
индивидуалните изисквания. Ние се ангажираме да лечение на нашите клиенти
справедливо и да предложи професионален, приятелски и учтив.
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Нашите процедури са предназначени да отговорят на гарантира, че
ние предлагаме продукти, които отговарят на вашите обстоятелства.
Нашата услуга е високо професионален и без никакво забавяне. наш
мото е да ви помогне, клиентът, каквото си needs.We
предлагат кредити, вариращи от 1000 до 5000 милиона от euros.Toutes
Заявленията се обработват по "без задължение.
Ние даваме заеми с фиксирани лихвени проценти за всички видове кредити.
Моля, ако се интересувате от нашите услуги
Попълнете формуляр на кандидата и да ни изпратите ни
имейл адрес по-долу
Вашето име: ....................
Адрес: ................................
Държава: ................................
Размер на кредита: .......................
срока на кредита: ......................
вашия имейл адрес: ..............
Да сключва споразумения с нас чрез: evexves@gmail.com
Финансово предприятие вашето удовлетворение е нашата основна цел.
http://obiavidnes.com/obiava/127465/zaem-oferta-za-chastni-lica-nujdaeshti-se-ot-finansirane

LEGO City Undercover
LEGO City Undercover, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/127464/lego-city-undercover

Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF237w в комплект с тонер касета
Canon CRG-737
Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF237w в комплект с тонер касета Canon CRG-737,
монохромен принтер/копир/скенер/факс, 600 x 600 dpi, 23 стр/мин, USB, Wi-Fi, Lan100, A4
http://obiavidnes.com/obiava/127463/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-canon-i-sensys-mf237w-v-komplekt-s-toner-ka

LEGO City Undercover
LEGO City Undercover, за Nintendo Switch
http://obiavidnes.com/obiava/127462/lego-city-undercover

Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF232w в комплект с тонер касета
Canon CRG-737
Мултифункционално лазерно устройство Canon i-SENSYS MF232w в комплект с тонер касета Canon CRG-737,
монохромен принтер/копир/скенер, 600 x 600 dpi, 23 стр/мин, USB, Wi-Fi, Lan100, A4
http://obiavidnes.com/obiava/127461/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-canon-i-sensys-mf232w-v-komplekt-s-toner-ka

Дисплей зa Apple iPhone 6S
Дисплей зa Apple iPhone 6S, LCD Original, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127460/displey-za-apple-iphone-6s
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Сухо лепило Henkel Pritt
Сухо лепило Henkel Pritt, стик, 36г., червено
http://obiavidnes.com/obiava/127459/suho-lepilo-henkel-pritt

Дисплей зa Lenovo P70
Дисплей зa Lenovo P70, LCD Original, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127458/displey-za-lenovo-p70

Сухо лепило Henkel Pritt
Сухо лепило Henkel Pritt, стик, 20г., червено
http://obiavidnes.com/obiava/127457/suho-lepilo-henkel-pritt

Дисплей зa Samsung Galaxy J3 2016(SM-J320F)
Дисплей зa Samsung Galaxy J3 2016(SM-J320F), LCD Original, touch, златист
http://obiavidnes.com/obiava/127456/displey-za-samsung-galaxy-j3-2016sm-j320f

Контейнери за отпадъци
http://spasovi-trans.com/ отдава всички размери контейнери за строителни отпадъци под наем. Предлага извозване на
отпадъци със самосвал. Комбиниран багер под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/127455/konteyneri-za-otpadyci

Селфи стик Huawei Tripod AF14
Селфи стик Huawei Tripod AF14, универсален
http://obiavidnes.com/obiava/127454/selfi-stik-huawei-tripod-af14

Huawei P9 (сребрист) с подарък селфи-стик Huawei Tripod (AF14)
Huawei P9 (сребрист) с подарък селфи-стик Huawei Tripod (AF14), 5.2" (13.21 cm) Full HD екран, осемядрен Kirin 955 (4x
2.5GHz Cortex-A72 & 4x 1.8GHz Cortex-A53), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+ microSD слот), 12.0 & 8.0 Mpix camera,
Android, 144g
http://obiavidnes.com/obiava/127453/huawei-p9-srebrist-s-podaryk-selfi-stik-huawei-tripod-af14

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/127452/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127451/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Дисплей зa Sony Xperia Z2 D6502
Дисплей зa Sony Xperia Z2 D6502, LCD Original, touch, с рамка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127450/displey-za-sony-xperia-z2-d6502

kamagra gel 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/127449/kamagra-gel-za-myje

Дигитална агенция и уеб услуги
Нашият екип е готов да подобри вашето дигитално представяне и резултати. Разгледайте нашите продукти. Повишете
трафика към своя сайт и резултатите си в интернет с webexperti.com - разгледайте нашите услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/127448/digitalna-agenciya-i-ueb-uslugi

Дисплей зa ZTE Blade Q
Дисплей зa ZTE Blade Q, touch
http://obiavidnes.com/obiava/127447/displey-za-zte-blade-q

Инкубатори домашни
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/127446/inkubatori-domashni

Кетъринг услуги от Есънс Кетъринг - всичко за кетъринга
Бранд, създаден и дейставащ на пазара с над 8- годишен опит в планиране и организиране на събития. Ние предлагаме
цялостни решения за корпоративни и частни клиенти – доставка на храна и напитки, завършени кетъринг продукти и
услуги, цялостно планиране, организиране и осъществяване на вечерни приеми, коктейли, сватби, специални и ексклузивни
събития.
Essence притежава модерна база, която е сертифицарана по всички международни стандарти. Разполагаме с ресурс за
организиране и изпълнение на големи събития, както на открито, така и на закрито.
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Essence предлага и осъществява пълно кетъринг обслужване. Планира и организира.
Официални вечери
Фирмени събирания
Рождени дни
Градински партита
Бизнес закуски, обeди, вечери
Кафе – паузи
Коктейли
За добрата организация на Вашия повод или събитие Essence разполага с:
Високо квалифициран екип от сервитьори и готвачи
Декорация и аранжировка
Шатри, чадъри, маси, столове и друго професионално оборудване.
Ние Ви предлагаме комплексни услуги – храни и напитки, декорации, цветна аранжировка, които Ви осигуряват стил,
комфорт и удобство и Ви спестяват време, енергия и финанси.
С Essence ще усетите експлозия от вкусове от интернационалната и българска кухня, приготвени специално за Вас от
нашия висококвалифициран екип от готвачи.
В работата на Essence несъмнено ще забележите стил, естетика и новаторство, визирайки декорация на барове,
бюфети, или цялостен стайлинг. Винаги елегантна и в крак с модата, съобразена с повода, декорацията е винаги
специална и в ритъм с Вашето усещане за символизация и красота. Разполагаме с богата колекция от цветове на сатени,
покривки за маси и аксесоари.
Екипът на Essence се старае да развива и поддържа всички международни стандарти за обслужване и сервиз. Той е
огледален на световните и европейски такива, внасящи изключителна екстравагантност, стил и усещане за изтънчен
лукс.
Несъмнено, ще Ви заинтригува и листата ни с напитки и коктейли . Те са ексклузивни и са създадени специално за нашите
клиенти. Работим с най големите професионалисти в областта, което гарантира качество на световно ниво.
Всичко това превръща Essence в желан бизнес партньор!
Опитайте и Виe!
Сигурни сме, че и за Вас ще е така!
http://obiavidnes.com/obiava/127445/ketyring-uslugi-ot-esyns-ketyring---vsichko-za-ketyringa

Тъчскрийн зa Nokia Lumia 535 CT2C1607FPC-A1-E
Тъчскрийн зa Nokia Lumia 535 CT2C1607FPC-A1-E
http://obiavidnes.com/obiava/127444/tychskriyn-za-nokia-lumia-535-ct2c1607fpc-a1-e

Продавам 2 чисто нови паравана с интересен дизайн
Продавам 2 чисто нови паравана с интересен дизайн, размери на всеки - 1,80м височина на 1,50м ширина.
Цена за двата: 350 лева
Тел. 0878 864 160
http://obiavidnes.com/obiava/127443/prodavam-2-chisto-novi-paravana-s-interesen-dizayn

Адаптер Xiaomi
Адаптер Xiaomi, USB Type C (м) към USB micro (ж), черен
http://obiavidnes.com/obiava/127442/adapter-xiaomi

Интериорна врата Gama 203
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Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена
рамка от масив с HDF оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов)
ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 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/127441/interiorna-vrata-gama-203

Гипсокартон, окачен таван
„Перфект 2007”ЕООД извършва професионален монтаж на гипсокартон,окачени тавани,скрито осветление,преградни
стени,шпакловка,боядисване и др.цялостни строителни ремонти.
Предлагаме:високо качество,кратки срокове,добри цени!
http://строителстворемонти.com/окачени-тавани
http://obiavidnes.com/obiava/127440/gipsokarton-okachen-tavan

Качеството никога не излиза от мода, влез и купи твоята врата!
Предстои Ви ремонт и бързате да смените старите врати, заповядайте при нас!
Предлагаме качествени входни блиндирани и интериорни врати на възможно най - ниски цени! Всички модели, размери и
цветове са налични на склад. Компетентното и любезно обслужване е гарантирано
За контакти:
E-mail: office3@vrati-sofia.com
www.facebook.com/vratisofia
www.vrati-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/127439/kachestvoto-nikoga-ne-izliza-ot-moda-vlez-i-kupi-tvoyata-vrata

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/127438/otslabni-s-lida

Стъклена интериорна врата Print G 13-8
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт макове.
http://obiavidnes.com/obiava/127437/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-8

Тъчскрийн зa Nokia Lumia 535
Тъчскрийн зa Nokia Lumia 535, CT2S1973FPC-A1-E
http://obiavidnes.com/obiava/127436/tychskriyn-za-nokia-lumia-535

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
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А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/127435/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
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• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127434/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127433/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Дисплей зa Lenovo A369i
Дисплей зa Lenovo A369i, touch, с рамка, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127432/displey-za-lenovo-a369i

Медицински център Пентаграм 2012
От 25.09.2015г. в СОБАЛ "Пентаграм" разполагаме и работим с най-съвременния комбиниран лазер за хирургично лечение
на очните заболявания
http://obiavidnes.com/obiava/127431/medicinski-centyr-pentagram-2012

Дисплей зa Lenovo A328
Дисплей зa Lenovo A328, touch, с рамка, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127430/displey-za-lenovo-a328

Курс по италиански език – ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език- В1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до
20.30 часа. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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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/127429/kurs-po-italianski-ezik--nivo-v1

Курс по италиански език – А1.1
Учебен център Орбис организира съботен 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 50 часа и се провежда веднъж седмично - събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 200 лева.
Начало 11.03.2017.
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/127428/kurs-po-italianski-ezik--a11

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 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 26.02.2017.
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/127427/kurs-po-italianski-ezik--a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, един път седмично (събота) от 13.30 до 16.30 часа. Цена 200 лв. Начало : 25.02.2017г.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/127426/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/127425/kamagra-gel-za-myje

Блиндирана входна врата 802-7
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/лявo, навътре/дяснo, навън/лявo, навън/дяснo. Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесенo PVC - матово, релефно. Вратата е в комплект с крилото, 10см
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5
секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на
вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв 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/127424/blindirana-vhodna-vrata-802-7

Курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . Курсът се провежда всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 250
лв. Начало : 28.03.2017
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/127423/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Курс по португалски език ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В2.1. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . Курсът се провежда всяка събота от 10.00 до 12.00 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 200
лв. Начало : 11.03.2017
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/127422/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Цена: 200 лв. Начало : 26.02.2017г.
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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/127421/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по румънски език – ниво B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B2. 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 – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 24.02.17. Цена – 250 лв.
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
http://obiavidnes.com/obiava/127420/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b2

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: 23.02.2017г.
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/127419/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
28.02.2017г. 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/127418/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo
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КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
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: 27.02.2017г. 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/127417/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

Неделен курс по фински език – А1 ниво
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 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 26.02.2017г.
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/127416/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

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.
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/127415/blindirana-vhodna-vrata-model-888

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
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кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/127414/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127413/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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
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други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127412/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127411/masajna-kushetka-magicpro

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.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/127410/otslabni-s-meyzitang

Кредит, аварийно паричен заем
Кредит, аварийно паричен заем
Кредит, аварийно паричен заем
Вие се нуждаят от финансиране за вашия дом, за бизнес, за покупка кола, за да купят мотоциклет, за да създадете свой
собствен бизнес, за вашите лични нужди повече притеснения, аз предостави лични кредити имате нужда се свържете с
нас по всяко време и по пощата: howardhowardjoseph@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/127409/kredit-avariyno-parichen-zaem

Кредит, аварийно паричен заем
Кредит, аварийно паричен заем
Вие се нуждаят от финансиране за вашия дом, за бизнес, за покупка кола, за да купят мотоциклет, за да създадете свой
собствен бизнес, за вашите лични нужди повече притеснения, аз предостави лични кредити имате нужда се свържете с
нас по всяко време и по пощата: howardhowardjoseph@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/127408/kredit-avariyno-parichen-zaem

Кредит, аварийно паричен заем
Кредит, аварийно паричен заем
Вие се нуждаят от финансиране за вашия дом, за бизнес, за покупка кола, за да купят мотоциклет, за да създадете свой
собствен бизнес, за вашите лични нужди повече притеснения, аз предостави лични кредити имате нужда се свържете с
нас по всяко време и по пощата: howardhowardjoseph@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/127407/kredit-avariyno-parichen-zaem

Кредит, аварийно паричен заем
Кредит, аварийно паричен заем
Вие се нуждаят от финансиране за вашия дом, за бизнес, за покупка кола, за да купят мотоциклет, за да създадете свой
собствен бизнес, за вашите лични нужди повече притеснения, аз предостави лични кредити имате нужда се свържете с
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нас по всяко време и по пощата: howardhowardjoseph@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/127406/kredit-avariyno-parichen-zaem

Кредит, аварийно паричен заем
Кредит, аварийно паричен заем
Вие се нуждаят от финансиране за вашия дом, за бизнес, за покупка кола, за да купят мотоциклет, за да създадете свой
собствен бизнес, за вашите лични нужди повече притеснения, аз предостави лични кредити имате нужда се свържете с
нас по всяко време и по пощата: howardhowardjoseph@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/127405/kredit-avariyno-parichen-zaem

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127404/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127403/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90/ ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/127402/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90/ ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
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http://obiavidnes.com/obiava/127401/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Хладилник с Фризер за вграждане Liebherr ECBN6256-20
Хладилник с Фризер за вграждане Liebherr ECBN6256-20, клас А++, 471 л. общ обем, LED-осветление, сензорно
управление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127400/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-ecbn6256-20

Чанта за лаптоп Modecom Mark MDC00012
Чанта за лаптоп Modecom Mark MDC00012, до 15.6" (39.62 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/127399/chanta-za-laptop-modecom-mark-mdc00012

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127398/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

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/127397/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Сокоизстисквачка Arielli AJE-801SS
Сокоизстисквачка Arielli AJE-801SS, метален корпус, 2 степени на работа, 800W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127396/sokoizstiskvachka-arielli-aje-801ss

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/127395/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Захранващи кабели NZXT Premium Sleeved Cable Extension Bundle AC-CBSTR-O1
Захранващи кабели NZXT Premium Sleeved Cable Extension Bundle AC-CBSTR-O1, 24-Pin MB, 8-Pin MB, 6-Pin VGA и 6-Pin
към 6+2-Pin VGA, черни
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http://obiavidnes.com/obiava/127394/zahranvashti-kabeli-nzxt-premium-sleeved-cable-extension-bundle-ac-cbstr-o1

Цитруспреса Arielli AJ-104
Цитруспреса Arielli AJ-104, 2 конуса, 1 л. капацитет, 40W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127393/citruspresa-arielli-aj-104

Видеокарта Radeon RX 480
Видеокарта Radeon RX 480, 8GB, Asus Dual 480 8G OC, PCI-E 3.0, GDDR5, 256bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/127392/videokarta-radeon-rx-480

Захранващ кабел Zalman ZM-MC1
Захранващ кабел Zalman ZM-MC1, от Molex(ж) към 3-pin(ж)
http://obiavidnes.com/obiava/127391/zahranvasht-kabel-zalman-zm-mc1

Хелен Дорон - какво представлява този метод за обучение
По метода „Хелен Дорон“ се преподава английски на деца от три месеца до тийнейджърска възраст. Този метод се
основава на естествената склонност на децата да „попиват” разговорния език от заобикалящата ги среда. Методът е
разработен от лингвистката Хелен Дорон през 1985 г.
http://obiavidnes.com/obiava/127390/helen-doron---kakvo-predstavlyava-tozi-metod-za-obuchenie

Входни блиндирани и интериорни врати на скандално ниски цени
Предлагаме разнообразие от стилни и качествени интериорни врати с модерен дизайн, при това на изключително ниски
цени. Разполагаме със складова наличност от модели, размери и цветове. Адрес: бул. Акад. Иван Гешов № 102.
http://obiavidnes.com/obiava/127389/vhodni-blindirani-i-interiorni-vrati-na-skandalno-niski-ceni

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/127388/kamagra-gel-za-myje

Дънна платка Asus X99-E
Дънна платка Asus X99-E, X99, LGA 2011-3, DDR4, PCI-E(SLI), 8x SATA 6Gb/s, 5x USB, USB 3.1, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/127387/dynna-platka-asus-x99-e

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/127386/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Хелен Дорон - какво представлява този метод за обучение
По метода „Хелен Дорон“ се преподава английски на деца от три месеца до тийнейджърска възраст. Този метод се
основава на естествената склонност на децата да „попиват” разговорния език от заобикалящата ги среда. Методът е
разработен от лингвистката Хелен Дорон през 1985 г.
http://obiavidnes.com/obiava/127385/helen-doron---kakvo-predstavlyava-tozi-metod-za-obuchenie

Захранващ кабел за компютър
Захранващ кабел за компютър, 1.1 m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127384/zahranvasht-kabel-za-kompyutyr

Инкубатори
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/127383/inkubatori

Качествени врати на достъпни цени.
Чешки интериорни врати 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/127382/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Качествени врати на достъпни цени.
Чешки интериорни врати 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.
http://obiavidnes.com/obiava/127381/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni
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Интериорни и входни врати
Интериорна врата Gama 210, цвят бреза
Интериорни врати Гама
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.
http://obiavidnes.com/obiava/127380/interiorni-i-vhodni-vrati

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/127379/kamagra-gold-za-myje

Хладилник с Камера LG GTB-362PZCL
Хладилник с Камера LG GTB-362PZCL, клас A+, 254 л. общ обем, No Frost технология, сив
http://obiavidnes.com/obiava/127378/hladilnik-s-kamera-lg-gtb-362pzcl

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127377/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Стартов пакет Panasonic KX-HN6010FXW(HUB
Стартов пакет Panasonic KX-HN6010FXW(HUB,датчик за врата/движение), система "умен дом" за контрол в дома,
външен/вътрешен обхват 300/50м, поддържа 802.11b/g/n, microSDHC слот
http://obiavidnes.com/obiava/127376/startov-paket-panasonic-kx-hn6010fxwhub

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
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Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127375/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127374/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Камера Panasonic KX-HNC600FXW
Камера Panasonic KX-HNC600FXW, за система "умен дом" за контрол в дома, безжична, 0.3Mpix(640x480), засича
движение, вградени микрофон и говорител, нощен режим, външен/вътрешен обхват 300/50м, microSDHC слот, външна
IP55
http://obiavidnes.com/obiava/127373/kamera-panasonic-kx-hnc600fxw

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
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http://obiavidnes.com/obiava/127372/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Най-изгодните 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/127371/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/127370/otslabni-s-lida

Дънна платка Asus PRIME Z270M-PLUS
Дънна платка Asus PRIME Z270M-PLUS, Z270, LGA 1151, DDR4, PCI-E(HDMI&DVI&VGA), 4x SATA 6Gb/s, 5x USB, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/127369/dynna-platka-asus-prime-z270m-plus

Знам и мога. Професионално ориентиране и кариерно консултиране.
Пътят към професионалния избор е път на самопознание. Ето защо професионалното ориентиране и кариерно
консултиране е процес на подпомагане, насочване и подкрепа на личността при избора на най-подходяща сфера на
професионално развитие.
http://obiavidnes.com/obiava/127368/znam-i-moga-profesionalno-orientirane-i-karierno-konsultirane

Чанта за лаптоп Modecom Greenwich
Чанта за лаптоп Modecom Greenwich, до 15.6" (39.62 cm), джоб за аксесоари, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/127367/chanta-za-laptop-modecom-greenwich

0876852225 -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:029865435,029964676
0877696928,0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http:detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/127366/0876852225--detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra.http://topstimulanti.com
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http://obiavidnes.com/obiava/127365/kamagra-gold-za-myje

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127364/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/127363/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Грижи за дете в град София
Предлагам грижи за дете в районите Изток, Дружба, Младост, Дианабад, Гео Милев, Слатина и в центъра на град
София. Телефон за връзка: 0888 866 567, или пишете на e- mail адрес: raslanova_67@abv.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/127362/griji-za-dete-v-grad-sofiya

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.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/127361/otslabni-s-meyzitang

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/127360/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127359/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

IP видеорекордер Ubiquiti UniFi UVC-NVR
IP видеорекордер Ubiquiti UniFi UVC-NVR, 50 канален, MP4(H.264/AAC), Intel D2550, 500GB HDD, 1x LAN 1000 Mbps, 2x
USB A 3.0, 4x USB A 2.0, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/127358/ip-videorekorder-ubiquiti-unifi-uvc-nvr

Хладилник с Камера Liebherr CTPsl2921-20
Хладилник с Камера Liebherr CTPsl2921-20, клас А++, 272 л. обем, механично управление, Smart Frost, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127357/hladilnik-s-kamera-liebherr-ctpsl2921-20

Геймпад Microsoft Wireless Controller Special Edition
Геймпад Microsoft Wireless Controller Special Edition, безжичен, за Xbox One, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/127356/geympad-microsoft-wireless-controller-special-edition

Геймпад Microsoft Wireless Controller Special Edition
Геймпад Microsoft Wireless Controller Special Edition, безжичен, за Xbox One, червен
http://obiavidnes.com/obiava/127355/geympad-microsoft-wireless-controller-special-edition

Ремонт на покриви Шумен
Основните дейности на фирмата ,,ЕВРОСТРОЙ БГ 2008’’ООД са ремонти на покриви, монтаж, хидроизолация на
покриви. Ремонтираме всички видове покриви. С дългогодишен опит, квалифицирани специалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/127354/remont-na-pokrivi-shumen

IP камера(3бр.) Ubiquiti UVC-Dome
IP камера(3бр.) Ubiquiti UVC-Dome, куполна, 720p(1280x720@30FPS), обектив 1.96 mm, H.264, IR Cut Filter, вътрешна,
PoE, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/127353/ip-kamera3br-ubiquiti-uvc-dome

Хладилник Liebherr CTPsl2521-20
Хладилник Liebherr CTPsl2521-20, клас А++, 235 л. обем, механично управление, LED-осветление, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127352/hladilnik-liebherr-ctpsl2521-20

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
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преди полов акт.
http://obiavidnes.com/obiava/127351/kamagra-gel-za-myje

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http:// rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/127350/pravete-pari-po-internet

Redragon Waveimpact
Redragon Waveimpact, клавиатура и мишка, гейминг, подсветка, USB в пакет с Garuda H101 и подложка Redragon Gaming
http://obiavidnes.com/obiava/127349/redragon-waveimpact

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/127348/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Switch Ubiquiti ES24-500W
Switch Ubiquiti ES24-500W, 1000Mbps, 24-ports, 2x SFP
http://obiavidnes.com/obiava/127347/switch-ubiquiti-es24-500w

IP камера(3бр.) Ubiquiti аirCam Dome
IP камера(3бр.) Ubiquiti аirCam Dome, куполна, 1Mpix (1280x720@30FPS), обектив 1.96 mm, H.264, вътрешна, PoE, RJ-45,
MicroSD Slot
http://obiavidnes.com/obiava/127346/ip-kamera3br-ubiquiti-aircam-dome

Център Знам и мога - запишете детето си на Час по мислене
През месец февруари Сдружение „Знам и мога“ има удоволствието да Ви покани на новата ни инициатива Час по
мислене. Програмата цели да развива интелектуалните възможности на всяко дете, посредством иновативни и
увлекателни методи, така че то да бъде мотивирано да мисли и разбира науката Математика.
http://obiavidnes.com/obiava/127345/centyr-znam-i-moga---zapishete-deteto-si-na-chas-po-mislene

Ниски цени за нощувки в хотел в София център – от 38 лв. за двойна стая с баня в easyHotel Sofia
/ LOW COST
easyHotel Sofia – Low Cost
гр.София 1309, бул.Тодор Александров / ул.Алдомировска 108
Тел.: 02 9201654; Факс: 02 8228215
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg
www.easyhotel.com
http://www.youtube.com/watch?v=EOqbpjSEzyk ;

Страница 53/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.02.2017

https://youtu.be/HoAeln83R74
http://obiavidnes.com/obiava/127344/niski-ceni-za-noshtuvki-v-hotel-v-sofiya-centyr--ot-38-lv-za-dvoyna-staya-s-banya-v

easyHotel Sofia – LOW COST – евтин нискобюджетен бизнес хотел в София център
В бюджетния easyHotel Sofia предлагаме най-ниски цени за нощувки в хотел в София център, на 2-3 мин. от
метростанция.
Разполагаме с 57 климатизирани двойни стаи с индивидуални бани, двойни легла, безплатни Wi-Fi интернет и кабелна TV.
Цени – 38-68 лв. за стая, в зависимост от типа на стаята, датата на резервация и заетостта.
Предлагаме централно местоположение, уют, свежест, функционалност в обзавеждането и перфекционизъм в
обслужването. Подходящо място, както за туристи, така и за делови гости на София.
easyHotel Sofia е представител на британската нискотарифна верига www.easyHotel.com , част от easyGroup с 22
нискобюджетни компании – www.easy.com , сред които авиокомпанията www.easyJet.com.
Резервациите се предплащат онлайн на сайта на хотела или на рецепция.
* Не се приемат резервации по e-mail, телефон или факс, тъй като цените са динамични и зависят от датата на
резервация и заетостта.
Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената!
Модерната девететажна сграда е разположена в новото Сити на столицата само на 5 минути от идеалния център.
Иновативен, свеж и функционално обзаведен, easyHotel Sofia спестява от излишен лукс и Ви посреща на изключително
ниски цени.
БЕЗПЛАТНИ / ДРУГИ УСЛУГИ
• Денонощна рецепция
• Резервациите се предплащат онлайн или на рецепция - 24/7
• Динамични цени
• Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената
• Цените на рецепция в последния момент са по-високи
• Не се предлагат почасови нощувки
• 9 етажа/асансьор
• 57 двойни стаи с двойни легла - 48 Малки, 8 Стандартни, 1 стая за хора с двигателни увреждания
• Самостоятелни бани
• Централна Kлиматизация/Oтопление (индивидуално регулируеми от стенен панел в стаите)
• Безплатен паркинг пред сградата
• Кабелна TV - плоскоекранен LCD телевизор
• Безплатен високоскоростен Wi-Fi интернет в целия хотел
• Компютър за гости във фоайето с безплатен интернет
• Безплатно бебешко креватче/предварителна заявка (само в стандартните стаи)
• Децата под 6 години спят безплатно, ако използват наличните легла в стаите
• Заключване с електронни карти
• Нощна охрана/ Видеонаблюдение
• За непушачи
• Вендинг машини – напитки/закуски
• Възможност за гладене/рецепция
• Използване на сешоар (ограничени бройки) /рецепция
• Лятна градина
• Пожароизвестителна инсталация
• Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
• Настаняване: след 14:00
• Напускане: до 11:00
• На 2-3 мин. от метростанция К.Величков
• На 5 мин. от Mall of Sofia
• Централна гара и Автогара - 4 спирки с метро, 6 с трамвай, 5 мин. с такси
• Аерогара София – директна връзка с метро.
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ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ
• Подземен гараж/резервация – 8 лв./24ч.
• Стая за багаж – 4 лв./24ч.
• Допълнителна кърпа извън полагащите се – 4 лв./наем
• Почистване, смяна на спално бельо и кърпи – 12 лв.
• Ранно настаняване – 16 лв. (от 12:00 до 14:00)
• Късно напускане – 16 лв. (от 11:00 до 13:00)
• Копир, факс, скенер на рецепцията - 24/7
easyHotel Sofia – Low Cost
гр.София 1309, бул.Тодор Александров / ул.Алдомировска 108
Тел.: 02 9201654; Факс: 02 8228215
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg
www.easyhotel.com
http://www.youtube.com/watch?v=EOqbpjSEzyk ;
https://youtu.be/HoAeln83R74
http://obiavidnes.com/obiava/127343/easyhotel-sofia--low-cost--evtin-niskobyudjeten-biznes-hotel-v-sofiya-centyr

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/127342/kamagra-gel-za-myje

Пач кабел TP-LInk TL-EC515EM
Пач кабел TP-LInk TL-EC515EM, Cat 5e, 15m, син
http://obiavidnes.com/obiava/127341/pach-kabel-tp-link-tl-ec515em

Access point/Аксес пойнт TP-Link EAP115-Wall
Access point/Аксес пойнт TP-Link EAP115-Wall, 2.4GHz(300Mbps), 2x (10/100) Ethernet Port
http://obiavidnes.com/obiava/127340/access-pointakses-poynt-tp-link-eap115-wall

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/127339/otslabni-s-lida

Пач кабел TP-LInk TL-EC510EM
Пач кабел TP-LInk TL-EC510EM, Cat 5e, 10m, син
http://obiavidnes.com/obiava/127338/pach-kabel-tp-link-tl-ec510em

SEO оптимизация: абонаментни планове и цени
Компания Решения предлага качествена SEO оптимизация, базирана на методи и практики, които са се доказали
многократно в оптимизирането на интернет уебсайтове.
http://obiavidnes.com/obiava/127337/seo-optimizaciya-abonamentni-planove-i-ceni

Български език за чужденци – корпоративно обучение
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Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127336/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
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Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127335/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127334/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Демонтаж на стари мебели София и всички разновидности (включително в единствено число).
Фирма в град София предлага демонтаж на стари мебели, извозването и изхвърлянето им. Предлагаме още почистване
на тавани, мазета, градини, хамалски услуги и др. Работим коректно и ефективно. Повече за нас на:
http://xn--80aa7ac7b.bg/%D0%B8%D0%B7%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0
%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0
%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F/ 0888 575 888.
http://obiavidnes.com/obiava/127333/demontaj-na-stari-mebeli-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinstveno-
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Вратите, за които всички говорят
В шоурум Порта Нова Бургас можете да намерите изгодни предложения за блиндирани и интериорни врати.
Произвеждат се в различни цветове. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. .
Поради постоянната си наличност на склад, можем да гарантираме качествено обслужване и навременна доставка.
Заповядайте на адрес: гр. Бургас, ул. Одрин №15 (зад спирката на Елкабел)
http://obiavidnes.com/obiava/127332/vratite-za-koito-vsichki-govoryat

Демонтаж на стари мебели София и всички разновидности (включително в единствено число).
Ние сме фирма в София, която предлага демонтаж на стари мебели от дома или офиса, тяхното извозване и изхвърляне
с наши хамали и наш превоз. Научете повече и за останалите услуги, които предлагаме на smetishte.com@gmail.com и 0888
88 32 42. Работим качествено и бързо.
http://obiavidnes.com/obiava/127331/demontaj-na-stari-mebeli-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinstveno-

Демонтаж на стари мебели София и всички разновидности (включително в единствено число).
Предлагаме демонтаж, извозване и изхвърляне на стари мебели от жилища и офиси в гр. София. Работим бързо,
коректно, на достъпни цени. Вижте повече за нас и пакетните ни услуги на http://obshtini.com/izvozvane-stari-mebeli/ и 088
400 1000.
http://obiavidnes.com/obiava/127330/demontaj-na-stari-mebeli-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinstveno-

МОДЕРЕН И КРАСИВ, Семеен Хотел Куин ФУНКЦИОНАЛЕН И С ДОБРИ ЦЕНИ това е
точният хотел на точното място!!!
Хотел Куин съчетава елегантност, съвременни удобства, практичност и спокойствие. Разположен на ключово място в
село Айдемир, на републиканския път Силистра-Русе, и в близост до новия фериботен комплекс, хотелът работи
целогодишно и предлага настаняване в двойни и тройни стаи, както и апартаменти, с общ капацитет за 70 гости.
Стаите са с нестандартна архитектура и стилното им вътрешно оформление и обзавеждане отговарят на всички
изисквания за качество, като включват кабелна телевизия, високоскоростен интернет-достъп, климатизация и
централно отопление. Хотелът е подходящ за семейства с деца, самостоятелно пътуващи гости и организирани групи.
Коплексът разполага и с уютен кафе-бар, който ще ви предложи чудесна обстановка и възможност за спортни залагания
към Еврофутбол, а 200 местния ресторант ще ви впечатли с просторния си и красив салон, което го парви подходящ за
вашите семейни тържества. От сряда до събота ресторантът разполага с диджей и предлага жива музика, която ще
ви предразположи да прекарате незабравими мигове. Гостите ни разполагат с кабелна телевизия, високоскоростен
интернет достъп, климатизация и централно отопление. При интерес от страна на гостите ни, се организират
еднодневни екскурзии до природни забележителности в региона.
Прилагаме отстъпки за големи групи, редовни и корпоратовни клиенти, студенти и ученици.
Хотел „Куин” предлага на своите клиенти и гости най-разнообразни услуги предоставящи възможност за развлечения,
добро прекарване и комфорт.Посещение на резерват,резервация за посещение на музеи, културни паметници и природни
забележителности .Организиране на семейни и други тържества. Безплатен Интернет .Копирни услуги. Преносим
компютър под наем.Пране и гладене .
-Удобства:
кафе-сладкарница
ресторант
сейф на рецепция
пране/гладене
паркинг
парк към хотела детски кът
плащане в брой
плащане с кредитни карти
магазин
денонощна рецепция
асансьор
-Обща информация
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Етажи - 4, Единични стаи - 5, Двойни стаи - 14, Тройни стаи - 7, Апартаменти – 4
Единична стая- 36.00 лв
Двойна стая- 48.00 лв
Тройна стая- 60.00 лв
Апартамент- 72.00 лв
Цените включват настаняване, закуска, туристическа такса. Плащането може да се извърши с кредитна карта - VISA,
Master Card, по банков път или в брой. Деца до 7 годишна възраст се настаняват безплатно. Отстъпките са по
договаряне и се прилагат при настаняване на: Студенти и ученици; Групи над 20 души; Редовни клиенти на хотела;
Корпоративни клиенти;
http://obiavidnes.com/obiava/127329/moderen-i-krasiv-semeen-hotel-kuin-funkcionalen-i-s-dobri-ceni-tova-e-tochniyat-h

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/127328/kamagra-gold-za-myje

IP камера Ubiquiti аirCam Dome
IP камера Ubiquiti аirCam Dome, куполна, 1Mpix (1280x720@30FPS), обектив 1.96 mm, H.264, вътрешна, PoE, RJ-45,
MicroSD Slot
http://obiavidnes.com/obiava/127327/ip-kamera-ubiquiti-aircam-dome

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127326/detoksikator

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
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127325/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
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цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/127324/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127323/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
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Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127322/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Интериорна врата Gama 207
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF-плоскости, рамка от масивна иглолистна
HDF-оребрение.Фрезовката на крилото е идентична с тази на Модел 014, но е без остъкление.

дървесина

и

http://obiavidnes.com/obiava/127321/interiorna-vrata-gama-207

Виброплейт фитнес урeд от ново поколени
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127320/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokoleni

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127319/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127318/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http:// rabotazavseki. simplesite. com Това е
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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/127317/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Access point/Аксес пойнт Ubiquiti UAP-PRO 3 броя
Access point/Аксес пойнт Ubiquiti UAP-PRO 3 броя, 5GHz(300Mbps) & 2.4GHz(450Mbps), 2x (10/100/1000) Ethernet Port
http://obiavidnes.com/obiava/127316/access-pointakses-poynt-ubiquiti-uap-pro-3-broya

Албански език – индивидуални уроци
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/127315/albanski-ezik--individualni-uroci

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127314/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
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.
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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/127313/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуални уроци
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/127312/ruski-ezik--individualni-uroci

Румънски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127311/rumynski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127310/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
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Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127309/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127308/turski-ezik--individualni-uroci

Гръцки език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/127307/grycki-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127306/shvedski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/127305/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127304/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „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/127303/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127302/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
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/127301/italianski-ezik--individualni-uroci

Португалски език – индивидуални уроци
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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/127300/portugalski-ezik--individualni-uroci

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/127299/otslabni-s-meyzitang

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/127298/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

IP камера Ubiquiti аirCam
IP камера Ubiquiti аirCam, насочена "bullet", 1Mpix (1280x720@30FPS), обектив 4 mm, H.264, външна, PoE, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/127297/ip-kamera-ubiquiti-aircam

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 :
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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/127296/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 !
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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/127295/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/127294/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

IP камера(3бр.) Ubiquiti аirCam
IP камера(3бр.) Ubiquiti аirCam, насочена "bullet", 1Mpix (1280x720@30FPS), обектив 4 mm, H.264, външна, PoE, RJ-45
http://obiavidnes.com/obiava/127293/ip-kamera3br-ubiquiti-aircam

Access point/Аксес пойнт Ubiquiti UAP-AC-3
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Access point/Аксес пойнт Ubiquiti UAP-AC-3, 3 броя, 2.4GHz(3Mbps) & 5GHz(Mbps), 2x (10/100/1000) Ethernet Port, PoE+
http://obiavidnes.com/obiava/127292/access-pointakses-poynt-ubiquiti-uap-ac-3

Пач кабел TP-LInk TL-EC505EM
Пач кабел TP-LInk TL-EC505EM, Cat 5e, 5, син
http://obiavidnes.com/obiava/127291/pach-kabel-tp-link-tl-ec505em

Кутия 2.5" (6.35 cm) Orico 2588S3-BK
Кутия 2.5" (6.35 cm) Orico 2588S3-BK, 2.5" (6.35 cm) HDD/SSD, SATA, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127290/kutiya-25-635-cm-orico-2588s3-bk

8GB DDR4 2133MHz
8GB DDR4 2133MHz, Samsung M378A1G43DB0, Unbuffered, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/127289/8gb-ddr4-2133mhz

8GB DDR4 2133MHz
8GB DDR4 2133MHz, Kingston, 1.2V, памет за сървър
http://obiavidnes.com/obiava/127288/8gb-ddr4-2133mhz

Чанта за фотоапарат Vanguard KINRAY LITE 15B за SLR фотоапарати
Чанта за фотоапарат Vanguard KINRAY LITE 15B за SLR фотоапарати, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127287/chanta-za-fotoaparat-vanguard-kinray-lite-15b-za-slr-fotoaparati

Абсорбатор Hot Point Ariston HHF 6.4 F AM X
Абсорбатор Hot Point Ariston HHF 6.4 F AM X, за вграждане, клас D, въздухопоток 432m
http://obiavidnes.com/obiava/127286/absorbator-hot-point-ariston-hhf-64-f-am-x

Чанта за фотоапарат Vanguard BIIN II 14 за DSLR и фотоапарати със сменяема оптика
Чанта за фотоапарат Vanguard BIIN II 14 за DSLR и фотоапарати със сменяема оптика, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127285/chanta-za-fotoaparat-vanguard-biin-ii-14-za-dslr-i-fotoaparati-sys-smenyaema-optik

Диспенсър за вода Midea MYL31S-W(E1)
Диспенсър за вода Midea MYL31S-W(E1), 19 л бутилка, 660W компресор, 550W нагревател, защита от деца, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127284/dispensyr-za-voda-midea-myl31s-we1

Контейнери за строителни отпадъци
Предлагаме извозване на строителни отпадъци с контейнери с различна вместимост.Фирма спасови-транс разполага с 3,
4, 7 кубикови контейнери за отпадъци. Предлагаме и товарене на строителни отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/127283/konteyneri-za-stroitelni-otpadyci

Intel NUC7I3BNK
Intel NUC7I3BNK, двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U, 2x SO-DIMM DDR4 2133MHz, без твърд диск(M.2), Wi-Fi &
Bluetooth, Lan1000, 1x HDMI, 4x USB 3.0, 1x USB 3.1 (type c)
http://obiavidnes.com/obiava/127282/intel-nuc7i3bnk

Извозване на отпадъци с контейнери
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Spasovitrans.com предлага, контейнери за извозване на строителни отпадъци. Товарене и изхвърляне на строителни
отпадъци. Предлагаме 4 и 7 кубикови строителни контейнери за изхвърляне на отпадъци и боклук.
http://obiavidnes.com/obiava/127281/izvozvane-na-otpadyci-s-konteyneri

ИНКУБАТОРИ-ЛЮПИЛНИ АВТОМАТИЧНИ
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/127280/inkubatori-lyupilni-avtomatichni

ВАЛТЕК | Автоматизация на производството
Фирма Валтек е специализирана в областта на индустриалната и сградна автоматизация. Част от дейностите, които
извършваме са:
- Изграждане на SCADA системи и програмиране на SIEMENS контролери;
- Ретрофит на машини и процеси;
- Доставка, монтаж, пуск и настройка на сензори, управляващи механизми и електроапаратура;
- Изработка на табла и операторски станции;
- Настройка на регулатори, честотни преобразуватели и др.;
- Енергиен мониторинг;
- Изграждане на ККУ.
http://obiavidnes.com/obiava/127279/valtek--avtomatizaciya-na-proizvodstvoto

Чанта за фотоапарат Vanguard OSLO 25 за DSLR фотоапарати и обективи
Чанта за фотоапарат Vanguard OSLO 25 за DSLR фотоапарати и обективи, полиестер, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127278/chanta-za-fotoaparat-vanguard-oslo-25-za-dslr-fotoaparati-i-obektivi

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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/127277/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Диспенсър за вода Arielli AWD-31SWF
Диспенсър за вода Arielli AWD-31SWF, 19 л бутилка, 100W компресор, 550W нагревател, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127276/dispensyr-za-voda-arielli-awd-31swf

Ginger: Beyond the Crystal
Ginger: Beyond the Crystal, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/127275/ginger-beyond-the-crystal

Earthlock: Festival of Magic
Earthlock: Festival of Magic, за Xbox One
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http://obiavidnes.com/obiava/127274/earthlock-festival-of-magic

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127273/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/127272/otslabni-s-lida

Чанта за фотоапарат Vanguard NIVELO 18 за компактни фотоапарати
Чанта за фотоапарат Vanguard NIVELO 18 за компактни фотоапарати, полиестер, гумени крачета, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127271/chanta-za-fotoaparat-vanguard-nivelo-18-za-kompaktni-fotoaparati

Хибриден лаптоп Lenovo ThinkPad X1 Yoga (20FQ005UBM)
Хибриден лаптоп Lenovo ThinkPad X1 Yoga (20FQ005UBM), двуядрен Skylake Intel Core i7-6600U 2.6/3.4GHz, 14" (35.56 cm)
WQHD IPS Touch Display, 1x mDisplayPort, 8GB, 512GB SSD, 3x USB 3.0, Windows 10 Pro, 1.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/127270/hibriden-laptop-lenovo-thinkpad-x1-yoga-20fq005ubm

Pure Holdem World Poker Championships
Pure Holdem World Poker Championships, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/127269/pure-holdem-world-poker-championships

Обличане на метални каси
Борман България може да ви монтира врати без къртене на металните каси на панелните апартаменти. Имаме налични
варианти с монтаж до 7 дни, имаме и много с поръчка от 30 дни. Безплатно взимаме размерите, 2 години гаранция, в
цената е включена брава и дръжка.
Сайта ни е: http://vrati-ceni.com/
http://obiavidnes.com/obiava/127268/oblichane-na-metalni-kasi

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/127267/kamagra-gel-za-myje
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Earthlock: Festival of Magic
Earthlock: Festival of Magic, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/127266/earthlock-festival-of-magic

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127265/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/127264/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Чанта за фотоапарат Vanguard ZIIN 14Z за SLR фотоапарати
Чанта за фотоапарат Vanguard ZIIN 14Z за SLR фотоапарати, полиестер, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/127263/chanta-za-fotoaparat-vanguard-ziin-14z-za-slr-fotoaparati

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/127262/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
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квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127261/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127260/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

meizitang,meizitang-otslabni
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/127259/meizitangmeizitang-otslabni

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
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Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127258/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

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/127257/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Блиндирана входна врата 701-B
Представяме блиндирана входна врата, изработена от праховобоядисан метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата,
метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен матовосив цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността и е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/127256/blindirana-vhodna-vrata-701-b

kamagra gold за мъже
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена
ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/127255/kamagra-gold-za-myje

Циклене и лакиране на паркет и дюшеме от Вип Паркети
Циклене на паркет и дюшеме + 2 ръце лакиране с включен италиански лак Сирка 6.00 лв.кв/м. Циклене на боя и безир + 2
ръце лакиране с включен италиански лак Сирка 8.00 лв.кв/м. редене на масивен и ламиниран паркет,фугиране,лакиране
монтаж на первази и преходни лаистни. Качество и коректност. Работим без почивен ден. За контакти 0883325946 и
http://vipparketi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127254/ciklene-i-lakirane-na-parket-i-dyusheme-ot-vip-parketi

Врати Пловдив топ качество на топ цени
Врати Пловдив предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
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шоурумa на адрес гр Пловдив, бул Христо Ботев 89,ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани
модели врати са с постоянна складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/127253/vrati-plovdiv-top-kachestvo-na-top-ceni

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/127252/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/127251/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване 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 !
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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/127250/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване 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/127249/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya
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СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване 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/127248/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Сърдечна и гръдна хирургия към Anadolu
Департамент Сърдечна и гръдна хирургия предлага висококачествено здравно обслужване на пациенти от всички
възрастови групи. Този департамент разполага с отделения по кардиология, гръдна хирургия, детска кардиохирургия,
сърдечно-съдова хирургия. Стремим се да предложим най-съвременната и точна диагностика и техники на лечение като
непрекъснато усъвършенстваме знанията и уменията си.
http://obiavidnes.com/obiava/127247/syrdechna-i-grydna-hirurgiya-kym-anadolu

Сърдечна и гръдна хирургия към Anadolu
Департамент Сърдечна и гръдна хирургия предлага висококачествено здравно обслужване на пациенти от всички
възрастови групи. Този департамент разполага с отделения по кардиология, гръдна хирургия, детска кардиохирургия,
сърдечно-съдова хирургия. Стремим се да предложим най-съвременната и точна диагностика и техники на лечение като
непрекъснато усъвършенстваме знанията и уменията си.
http://obiavidnes.com/obiava/127246/syrdechna-i-grydna-hirurgiya-kym-anadolu
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kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/127245/kamagra-gel-za-myje

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124779/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/124778/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127244/masajna-kushetka-magicpro-2

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
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Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127243/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127242/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127241/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
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/127240/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127239/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
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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/127238/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си
способности,
да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват
първокласни
аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори,
които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg - бизнес съвети и идеи
http://obiavidnes.com/obiava/127237/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори 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/127236/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori
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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 Партньори / 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/127235/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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/127234/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

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?
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СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/127233/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/127232/prodajba-na-biznes

Уроци по математика за ученици 7 клас
Уроци по математика за ученици 7 клас
http://obiavidnes.com/obiava/127231/uroci--po-matematika-za-uchenici-7-klas

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/127230/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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
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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/127229/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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:02/9865435,02/9964676
0877696928,0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/127228/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Климатици Пловдив - Ай Ти Клима
Ай Ти Клима е сред лидерите в продажбата и монтажа на климатици в Пловдив и можем да ви предложим климатични
системи от висок клас на много добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/127227/klimatici-plovdiv---ay-ti-klima

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127226/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie
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Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение, лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127225/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127224/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127223/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127222/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127221/kurs-stroitel---montajnik---distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127220/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация:
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник - гражданско строителство; Техник –
инвеститорски контрол; Техник - строителство и архитектура.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127219/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник електрически централи и
мрежи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Техник по поддръжката на електрически инсталации, Техник
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по инсталиране на алармени системи.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/127218/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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/127217/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/127216/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

rumen Ремонт На Покриви Цени Дирекно От Маистора Дървена Конструкция
Rumen Ремонт На Покриви Цени Дирекно От Маистора Дървена Конструкция
http://obiavidnes.com/obiava/127215/rumen-remont-na-pokrivi-ceni-direkno-ot-maistora-dyrvena-konstrukciya

rumen Ремонт На Покриви Sofia
Rumen Ремонт На Покриви Хидроизолация rumen Ремонт На Покриви Всичко За Покриви Хидроизолация
http://obiavidnes.com/obiava/127214/rumen-remont-na-pokrivi-sofia
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