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акустично ПИАНО / Пиана Марка Zimmermann
акустично ПИАНО / Пиана Марка Zimmermann
Марка Zimmermann-, Произведено в Германия
• Цвят –кафяв.• 85 клавиша, • 2 педала, • височина 110 см.,
За пианото получавате:
1.БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ.
2.ПЕТ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.
3.БЕЗПЛАТНО АКОРДИРАНЕ.
В наличност - 1бр.!!!ЦЕНА при запитване!
Пиано Магазин Акустико може да посетите в гр.СОФИЯ, ул."Одрин"№160 /до булевард Сливница/
www.acusticobg.com
тел:02/8914053 ; 0887/514046
http://obiavidnes.com/obiava/127914/akustichno-piano--piana-marka-zimmermann

Дисплей за Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F
Дисплей за Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F, touch, LCD Original, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127913/displey-za-samsung-galaxy-s7-edge-sm-g935f

Дисплей за Samsung Galaxy S7 SM-G930F
Дисплей за Samsung Galaxy S7 SM-G930F, touch, LCD Original, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127912/displey-za-samsung-galaxy-s7-sm-g930f

Дисплей за Apple iPhone 6S Plus
Дисплей за Apple iPhone 6S Plus, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127911/displey-za-apple-iphone-6s-plus

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс/Детективски услуги-София,Пловдив,Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/127910/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foksdetektivski-uslugi-sofiyaplovdivburgas

Дисплей за Lenovo Vibe S1 (S1a40)
Дисплей за Lenovo Vibe S1 (S1a40), touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127909/displey-za-lenovo-vibe-s1-s1a40

Купувам земеделски земи в област Видин
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Видин в -община Брегово в селата-Балей, Брегово,
Връв, Гъмзово, Делейна, Калина, Косово, Куделин, Ракитница, Тияновци -община Бойница в селата – Бойница, Бориловец,
Градсковски Колиби, Каниц, Периловец, Раброво, Халовски Колиби, Шипикова Махала, Шишенци -община Ново Село в
селата – Винарово, Неговановци, Ново Село, Флорентин, Ясен -община Видин в селата – Акациево, Антимово, Бела Рада,
Ботево, Буковец, Видин, Войница, Въртоп, Гайтанци, Генерал Мариново, Гомотарци, Градец, Динковица, Долни Бошняк,
Дружба, Дунавци, Жеглица, Ивановци, Иново, Каленик, Капитановци, Кошава, Кутово, Майор Узуново, Новоселци,
Пешаково, Плакудер, Покрайна, Рупци, Цар Симеоново, Синаговци, Слана Бара, Сланотрън, Търняне -община Кула в
селата – Големаново, Извор Махала. Коста Перчево, Кула, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил
-община Грамада в селата – Бояново, Бранковци, Водна, Грамада, Медешевци, Милчина Лъка ,Срацимирово, Тошевци
-община Димово в селата – Арчар, Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Орешец, Димово, Дълго Поле, Държаница,
Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Острокапци, Септемврийци, Скомля,
Шипот, Яньовец, Ярловица -община Ружинци в селата – Бело Поле, Гюргич, Динково, Дражинци, Дреновец, Плешивец,
Роглец, Ружинци, Тополовец, Черно Поле -община Макреш в селата - Вълчек, Киреево, Макреш, Подгоре, Раковица,
Толовица, Цар Шишманово. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127908/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vidin

Купувам земеделски земи в област Монтана
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Монтана в - община Монтана, в селата –
Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, Горно Церовене, Доктор
Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, Клисурица, Крапчене, Липен, Монтана, Николово, Славотин,
Смоляновци, Студено Буче, Сумер, Трифоново -община Бойчиновци, в селата – Бели Брег, Бели Брод, Бойчиновци,
Владимирово, Громшин, Ерден, Кобиляк, Лехчево, Мадан, Мърчево, Охрид, Палилула, Портитовци -община Брусарци, в
селата – Брусарци, Буковец, Василовци, Дондуково, Дъбова Махала, Киселево, Княжева Махала, Крива Бара, Одоровци,
Смирненски -община Вълчедръм, в селата – Ботево, Бъзовец, Вълчедръм, Горни Цибър, Долни Цибър, Златия, Игнатово,
Мокреш, Разград, Септемврийци, Черни Връх -община Лом, в селата – Добри Дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Лом,
Орсоя, Сливата, Сталийска Махала, Станево, Трайково -община Медковец, в селата – Аспарухово, Медковец, Пишурка,
Расово, Сливовик -община Якимово, в селата – Долно Церовене, Дългоделци, Комощица, Якимово. Плащане веднага след
проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния
договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127907/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-montana

Купувам земеделски земи в област Враца
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Враца в - община Враца, в селата – Баница, Бели
Извор, Веслец, Вировско, Власатица, Враца, Върбица, Горно Пещене, Девене, Згориград, Костелево, Лиляче, Лютаджик,
Мало Пещене, Мраморен, Нефела, Оходен, Паволче, Тишевица, Трикладенци, Челопек, Чирен -община Борован, в селата –
Борован, Добролево, Малорад, Нивянин, Сираково -община Бяла Слатина, в селата –Алтимир, Буковец, Бърдарски Геран,
Бъркачево, Бяла Слатина, Враняк, Габаре, Галиче, Драшан, Комарево, Попица, Соколаре, Тлачене, Търнава, Търнак
-община Козлодуй, в селата – Бутан, Гложене, Козлодуй, Крива Бара, Хърлец -община Криводол, в селата – Баурене,
Ботуня, Галатин, Главаци, Големо Бабино, Градешница, Добруша, Краводер, Криводол, Лесура, Осен, Пудрия, Ракево,
Уровене, Фурен -община Мизия,в селата – Войводово, Крушовица, Липница, Мизия, Сараево, Софрониево -община Оряхово,
в селата – Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец, Оряхово, Остров, Селановци -община Хайредин, в селата –
Ботево, Бързина, Манастирище, Михайлово, Рогозен, Хайредин. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127906/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-vraca
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Купувам земеделски земи в област Плевен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Плевен в -община Белене, в селата – Белене, Бяла
Вода, Деков, Кулина Вода, Петокладенци, Татари -община Гулянци, в селата – Брест, Гиген, Гулянци, Искър, Долни Вит,
Дъбован, Загражден, Крета, Ленково, Милковица, Сомовит, Шияково -община Долна Митрополия, в селата – Байкал,
Биволаре, Божурица, Брегаре, Горна Митрополия, Гостиля, Долна Митрополия, Комарево, Крушовене, Ореховица, Победа,
Подем, Рибен, Славовица, Ставерци, Тръстеник -община Долни Дъбник, в селата – Бъркач, Долни Дъбник, Градина, Горни
Дъбник, Крушовица, Петърница, Садовик -община Левски, в селата – Асеновци, Аспарухово, Божурлук, Българене, Варана,
Градище, Изгрев, Козар Белене, Левски, Малчика,Обнова, Стежерово, Трънчовица -община Никопол, в селата – Асеново,
Бацова Махала, Въбел, Дебово, Драгаш Войвода, Евлогиево, Жернов, Лозица, Любеново, Муселиево, Никопол, Новачене,
Санадиново, Черковица -община Искър, в селата – Долни луковит, Искър, Писарово, Староселци, Долни луковит 2
-община Плевен, в селата – Беглеж, Бохот, Брестовица, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица,
Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Плевен, Радишево, Ралево, Славяново,
Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен -община Пордим, в селата – Борислав, Вълчитрън, Згалево, Каменец, Катерица,
Одърне, Пордим, Тотлебен -община Червен Бряг, в селата – Бресте, Глава, Горник, Девенци, Койнаре, Лепица, Радомирци,
Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш, Червен Бряг, Чомаковци -община Кнежа, в селата – Бреница, Еница, Кнежа,
Лазарово. Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на
парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127905/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-pleven

Купувам земеделски земи в област Велико Търново
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Велико Търново в: -община Велико Търново, в
селата – Балван, Белчевци, Беляковец, Бижовци, Бойчеви колиби, Бойчовци, Бочковци, Бояновци, Бранковци, Буковец,
Велчево, Ветринци, Виларе, Водолей, Войнежа, Вонеща Вода, Въглевци, Върлинка, Габровци, Гащевци, Големаните,
Горановци, Горен Еневец, Деветаците, Дичин, Дечковци, Димитровци, Димовци, Дойновци, Долни Дамяновци, Долен Еневец,
Дунавци, Емен, Ивановци, Илиевци, Йовчевци, Кисьовци, Кладни Дял, Клъшка Река, Куцаровци, Къпиново, Лагерите,
Леденик, Малки Чифлик, Малчовци, Марговци, Миндя, Мишеморков Хан, Момин Сбор, Нацовци, Никюп, Ново Село,
Осенарите, Пирамидата, Плаково, Пожерник, Поповци, Присово, Продановци, Пушево, Пчелище, Пъровци, Радковци,
Райковци, Рашевци, Ресен, Русаля, Русковци, Самоводене, Самсиите, Сеймените, Семковци, Суха Река, Сърненци,
Терзиите, Тодоровци, Ушевци, Хотница, Цепенарите, Церова Кория, Цонковци, Шемшево, Шодековци, Ялово -община
Горна Оряховица, в селата – Върбица, Горна Оряховица, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Долна Оряховица,
Драганово, Крушето, Паисий, Писарево, Поликраище, Правда, Първомайци, Стрелец, Янтра -община Лясковец, в селата –
Джулюница, Добри Дял, Драгижево, Козаревец, Лясковец, Мерданя -община Павликени, в селата – Батак, Бутово, Бяла
Черква, Вишовград, Върбовка, Горна Липница, Димча, Долна Липница, Дъскот, Караисен, Лесичери, Михалци, Мусина,
Недан, Павликени, Паскалевец, Патреш, Росица, Сломер, Стамболово -община Полски Тръмбеш, в селата – Вързулица,
Иванча, Климентово, Куцина, Масларево, Обединение, Орловец, Павел, Петко Каравелово, Полски Сеновец, Полски
Тръмбеш, Раданово, Стефан Стамболово, Страхилово -община Свищов, в селата – Алеково, Александрово, Българско
Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Совата, Свищов,
Хаджидимитрово, Царевец, Червена -община Стражица, в селата – Асеново, Балканци, Бреговица, Благоево, Виноград,
Владислав, Водно, Горски Сеновец, Железарци, Кавлак, Камен, Кесарево, Лозен, Любенци, Мирово, Николаево, Нова
Върбовка, Ново Градище, Стражица, Сушица, Теменуга, Царски Извор -община Сухиндол, в селата – Бяла Река, Горско
Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно Градище, Сухиндол. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127904/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo

Купувам земеделски земи в област Русе
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Русе в -община Борово, в селата – Батин, Борово,
Брестовица, Волово, Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник -община Бяла, в селата – Бистренци, Ботров, Бяла,
Дряновец, Копривец, Лом Черковна, Пейчиново, Пет Кладенци, Полско Косово, Стърмен -община Ветово, в селата –
Кривня, Писанец, Ветово, Смирненски, Глоджево, Сеново -община Две Могили, в селата – Баниска, Батишница, Бъзовец,
Две Могили, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, Острица, Пепелина, Помен, Чилнов, Широково -община Иваново, в
селата – Божичен, Иваново, Кошов, Красен, Мечка, Нисово, Пиргово, Сваленик, Табачка, Тръстеник, Церовец, Червен,
Щръклево -община Русе, в селата – Басарбово, Бъзън, Долно Абланово, Мартен, Николово, Ново Село, Просена, Русе,
Сандрово, Семерджиево, Тетово, Хотанца, Червена Вода, Ястребово -община Сливо Поле, в селата – Бабово, Борисово,
Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Сливо Поле, Стамболово, Черешово, Юделник -община
Ценово, в селата – Белцов, Беляново, Джулюница, Долна Студена, Караманово, Кривина, Новград, Пиперково, Ценово.
Плащане веднага след проверка на имота,пред нотариус,цената се определя от големината на парцелите,начина на
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трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127903/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-ruse

Купувам земеделски земи в област Разград
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Разград в -община Завет, в селата - Брестовене,
Веселец, Завет, Иван Шишманово, Острово, Прелез, Сушево -община Исперих, в селата – Белинци, Бърдоква, Вазово,
Голям Поровец, Делчево, Драгомъж, Духовец, Исперих, Йонково, Китанчево, Конево, Къпиновци, Лудогорци, Лъвино,
Малък Поровец, Печеница, Подайва, Райнино, Свещари, Средоселци, Старо селище, Тодорово, Яким Груево -община
Кубрат, в селата – Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Кубрат, Медовене, Мъдрево,
Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари, Юпер -община Лозница, в селата – Бели Лом, Веселина, Гороцвет,
Градина, Каменар, Крояч, Лозница, Ловско, Манастирско, Манастирци, Сейдол, Синя Вода, Студенец, Трапище, Тръбач,
Чудомир -община Разград, в селата – Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново,
Недоклан, Осенец, Островче, Побит Камък, Просторно, Поройще, Радинград, Разград, Раковски, Стражец, Топчии,
Ушинци, Черковна, Ясеновец -община Самуил, в селата – Богданци, Богомилци, Владимировци, Голяма Вода, Голям Извор,
Желязковец, Здравец, Кара Михал, Кривица, Ножарово, Пчелина, Самуил, Хума, Хърсово -община Цар Калоян, в селата –
Езерче, Костанденец, Цар Калоян. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от
големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127902/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-razgrad

Купувам земеделски земи в област Търговище
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Търговище в -община Търговище, в селата –
Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново,
Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно,
Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко,
Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение,
Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна -община Попово, в селата – Априлово, Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново,
Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца,
Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен -община Опака, в селата – Голямо
Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака -община Омуртаг, в селата - Беломорци, Българаново,
Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно
Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Зелена Морава, Змейно, Звездица,
Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Малко Църквище, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот
Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Средище, Станец, Тъпчилещово,
Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя
от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127901/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-tyrgovishte

Купувам земеделски земи в област Търговище
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Търговище в -община Търговище, в селата –
Алваново, Александрово, Баячево, Бистра, Божурка, Братово, Буйново, Буховци, Вардун, Васил Левски, Голямо Ново,
Голямо Соколово, Горна Кабда, Давидово, Драгановец, Дралфа, Дългач, Здравец, Копрец, Кошничари, Кралево, Кръшно,
Лиляк, Ловец, Макариополско, Маково, Миладиновци, Мировец, Момино, Надарево, Овчарово, Осен, Острец, Пайдушко,
Певец, Подгорица, Преселец, Пресиян, Пресяк, Пробуда, Пролаз, Разбойна, Ралица, Росина, Руец, Стража, Съединение,
Твърдинци, Търговище, Търновца, Цветница, Черковна -община Попово, в селата – Априлово, Баба Тонка, Берковски,
Бракница, Водица, Гагово, Глогинка, Горица, Долец, Долна Кабда, Дриново, Еленово, Заветно, Зараево, Захари Стояново,
Звезда, Иванча, Кардам, Ковачевец, Козица, Конак, Ломци, Манастирица, Марчино, Медовина, Осиково, Паламарца,
Помощица, Попово, Посабина, Садина, Светлен, Славяново, Тръстика, Цар Асен -община Опака, в селата – Голямо
Градище, Горско Абланово, Гърчиново, Крепча, Люблен, Опака -община Омуртаг, в селата - Беломорци, Българаново,
Великденче, Величка, Веренци, Веселец, Висок, Врани Кон, Голямо Църквище, Горна Хубавка, Горно Козарево, Горно
Новково, Горско Село, Долна Хубавка, Долно Козарево, Долно Новково, Железари, Зелена Морава, Змейно, Звездица,
Илийно, Камбурово, Кестеново, Козма Презвитер, Красноселци, Малко Църквище, Могилец, Обител, Омуртаг, Панайот
Хитово, Паничино, Петрино, Плъстина, Птичево, Пъдарино, Първан, Росица, Рътлина, Средище, Станец, Тъпчилещово,
Угледно, Царевци, Церовище, Чернокапци. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя
от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
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http://obiavidnes.com/obiava/127900/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-tyrgovishte

Купувам земеделски земи в област Шумен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Шумен в -община Венец, в селата – Борци, Боян,
Буйновица, Венец, Габрица, Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково
-община Хитрино, в селата – Байково, Близнаци, Висока Поляна, Върбак, Хитрино, Длъжко, Добри Войниково, Единаковци,
Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, Тервел, Тимарево, Трем, Черна
-община Каолиново, в селата – Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, Климентово, Каолиново, Лиси връх, Лятно,
Наум, Омарчево, Пристое, Сини Вир, Средковец, Тодор Икономово, Тъкач -община Каспичан, в селата – Върбяне, Златна
Нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково, Могила, Плиска, Калугерица -община Никола Козлево, в селата – Векилски,
Вълнари, Каравелово, Красен Дол, Крива Река, Никола Козлево, Пет Могили, Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица
-община Нови Пазар, в селата – Беджене, Войвода, Енево, Жилино, Зайчино Ореше, Избул, Мировци, Нови Пазар,
Памукчии, Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, Стоян Михайловски, Тръница -община Велики Преслав, в селата
– Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, Велики Преслав, Суха Река, Троица, Хан
Крум, Преслав-Кирково -община Шумен, в селата – Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, Ветрище, Вехтово,
Градище, Дибич, Друмево, Ивански, Илия Блъсково, Кладденец, Костена Река, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, Новосел,
Овчарово, Панаьот Волово, Радко Димитриево, Салманово, Средня, Струино, Царев Брод, Черенча. Плащане веднага след
проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и
арендния договор. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127899/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-shumen

Купувам земеделски земи в област Силистра
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Силистра в -община Алфатар, в селата – Алфатар, Алеково,
Бистра, Васил Левски, Кутловица, Цар Асен, Чуковец -община Кайнарджа, в селата – Войново, Голеш, Господиново,
Давидово, Добруджанка, Зарник, Кайнарджа, Каменци, Краново, Полковник Чолаково, Попрусаново, Посев, Светослав,
Средище, Стрелково -община Силистра, в селата – Айдемир, Бабук, Богорово, Брадвари, Българка, Ветрен, Главан,
Йорданово, Казимир, Калипетрово, Полковник Ламбриново, Попкралево, Професор Иширково, Силистра, Смилец,
Срацимир, Сребърна, Сърпово, Ценович -община Дулово, в селата – Боил, Водно, Вокил, Върбино, Грънчарово, Долец,
Дулово, Златоклас, Козяк, Колобър, Межден, Овен, Окорш, Орешене, Паисиево, Полковник Таслаково, Поройно, Правда,
Прохлада, Раздел, Руйно, Секулово, Скала, Черковна, Чернолик, Черник, Яребица -община Тутракан, в селата – Антимово,
Белица, Бреница, Варненци, Дунавец, Нова Черна, Пожарево, Преславци, Старо Село, Сяново, Тутракан, Търновци, Царев
Дол, Цар Самуил, Шуменци -община Главиница, в селата – Бащино, Богданци, Вълкан, Главиница, Дичево, Долно Ряхово,
Зафирово, Звенимир, Зебил, Зарица, Калугерене, Коларово, Косара, Листец, Малък Преславец, Ножарево, Осен, Падина,
Подлес, Сокол, Стефан Караджа, Суходол, Черногор -община Ситово, в селата – Босна, Гарван, Добротица, Ирник,
Искра, Любен, Нова Попина, Поляна, Попина, Ситово, Слатина, Ястребна. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите и арендния договор. тел.за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127898/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-silistra

Купувам земеделски земи в област Добрич
Купувам земеделска земя(ниви) от собственици в област Добрич, -община Балчик, в селата-Балчик, Безводица, Бобовец,
Брястово, Гурково, Дропла, Дъбрава, Змеево, Карвуна, Кремена, Ляхово, Преспа, Сенокос, Соколово, Стражица, Тригорци,
Храброво, Царичино -община Генерал Тошево, в селата-Александър Стамболийски, Балканци, Бежаново, Василево,
Великово, Вичово, Генерал Тошево, Градини, Горица, Дъбовик, Житен, Зограф, Изворово, Йовково, Калина, Кардам,
Конаре, Крайще, Красен, Къпиново, Лозница, Люляково, Малина, Огражден, Петлешково, Писарово, Пленимир,
Преселенци, Присад, Пчеларово, Равнец, Рогозина, Росен, Росица, Сираково, Сноп, Снягово, Спасово, Средина, Сърнино,
Узово, Чернооково -община Добрич, в селата-Алцек, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина,
Владимирово, Воднянци, Вратарите, Врачанци, Генерал Колево, Гешаново, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, Драганово,
Дряново, Енево, Житница, Златия, Камен, Карапелит, Козлодуйци, Котленци, Крагулево, Лясково, Ловчанци, Ломница,
Малка Смолница, Медово, Методиево, Ново Ботево, Овчарово, Одринци, Одърци, Опанец, Орлова Могила, Паскалево,
Плачидол, Подслон, Полковник Свещарово, Полковник Иваново, Попгригорово, Приморци, Пчелино, Пчелник, Полковник
Минково, Победа, Росеново, Свобода, Славеево, Самуилово, Смолник, Соколник, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер,
Сливенци, Тянево, Фелдфебел Дянково, Хитово, Царевец, Черна, Добрич -община Каварна, в селата-Белгун, Било, Божурец,
Видно, Вранино, Иречек, Каварна, Крупен, Могилище, Нейково, Поручик, Чунчево, Раковски, Селце, Септемврийци,
Травник, Хаджи Димитър, Челопечене -община Крушари, в селата-Абрит, Александрия, Бистрец, Габер, Добрин,
Ефрейтор Бакалово, Загорци, Земенци, Зимница, Капитан Димитрово, Коритен, Крушари, Лозенец, Огняново, Полковник
Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк, Северци, Телериг -община Тервел, в селата-Ангеларий, Балик, Безмер, Божан,
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Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар,
Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Попгруево, Професор Златарски, Сърнец, Тервел,
Честименско -община Шабла, в селата-Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езезрец, Захари
Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци, Шабла.Плащане веднага след проверка на имота пред
нотариус, цената се определя от населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127897/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-dobrich

Купувам земеделски земи в област Варна
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Варна в -Община Аврен, в селата – Аврен,
Бенковски, Болярци, Добри Дол, Дъбравино, Казашка Река, Китка, Круша, Равна Гора, Садово, Синдел, Тръстиково, Юнак,
Царевци -Община Аксаково, в селата – Ботево, Водица, Въглен, Доброглед, Засмяно, Зорница, Игнатиево, Изворско,
Кичево, Климентово, Крумово, Куманово, Любен Каравелово, Новаково, Орешак, Припек, Радево, Слънчево, Яребична
-Община Белослав, в селата – Белослав, Разделна, Езерово, Страшимирово -Община Бяла, в селата – Горица, Господиново,
Дюлино, Попович, Самотино -Община Ветрино, в селата – Белоградец, Ветрино, Габърница, Доброплодно, Млада Гвардия,
Момчилово, Невша, Неофит Рилски, Средно Село, Ягнило -Община Вълчи Дол, в селата – Бояна, Брестак, Войводино,
Вълчи Дол, Генерал Киселово, Генерал Колево, Добротич, Есеница, Звънец, Изворник, Искър, Калоян, Караманите, Кракра,
Метличина, Михалич, Оборище, Радан Войвода, Стефан Караджа, Страхил, Червенци, Щипско -Община Долни Чифлик, в
селата – Булаир, Бърдарево, Венелин, Голица, Горен Чифлик, Гроздьово, Детелина, Долни Чифлик, Кривини, Нова Шипка,
Ново Оряхово, Пчелник, Рудник, Солник, Старо Оряхово, Юнец -Община Девня, в селата – Девня, Падина, Кипра -Община
Дългопол, в селата – Арковна, Аспарухово, Боряна, Величково, Камен Дял, Комунари, Красимир, Лопушна, Медовец,
Партизани, Поляците, Рояк, Сава, Сладка Вода, Цонево, Голямо Делчево, Яворово -Община Провадия, в селата –
Блъсково, Бозвелийско, Бързица, Венчан, Градинарово, Добрина, Житница, Златина, Китен, Комарево, Кривня, Манастир,
Неново, Овчага, Петров Дол, Провадия, Равна, Славейково, Снежина, Староселец, Тутраканци, Храброво, Чайка,
Черковна, Черноок -Община Суворово, в селата – Баново, Дръндар, Изгрев, Калиманци, Левски, Николаевка, Просечен,
Суворово, Чернево.Плащане веднага след проверка на имота. тел. за връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127896/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-varna

Купувам земеделски земи в област Бургас
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в обл.Бургас в : -община Айтос в селата- Айтос, Дрянковец,
Зетьово, Карагеоргиево, Караново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Съдиево,
Тополица, Черна могила, Черноград, Чукарка; - община Бургас в селата- Братово, Брястовец, Бургас, Българово, Димчево,
Драганово, Извор, Изворище, Маринка, Миролюбово, Равнец, Рудник, Твърдица, Черно море; -община Камено в селата Винарско, Вратица, Желязово, Камено, Константиново, Кръстина, Ливада, Полски извор, Русокастро, Свобода, Трояново,
Тръстиково, Черни връх; - община Карнобат в селата - Аспарухово, Венец, Глумче, Деветак, Деветинци, Детелина,
Добриново, Драганци, Драгово, Екзарх Антимово, Железник, Житосвят, Зимен, Искра, Карнобат, Кликач, Козаре, Крумово
градище, Крушово, Мъдрино, Невестино, Огнен, Раклица, Сан-Стефано, Сигмен, Смолник, Соколово, Сърнево, Хаджиите,
Церковски, Черково; -община Несебър в селата - Баня, Гюльовца, Емона, Козница, Кошарица, Несебър, Обзор, Оризаре,
Паницово, Приселци, Равда, Раковсково, Свети Влас, Тънково; -община Поморие в селата - Александрово, Ахелой, Бата,
Белодол, Габерово, Горица, Гълъбец, Дъбник, Каблешково, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Поморие, Порой,
Страцин; -община Созопол в селата - Атия, Вършило, Габър, Зидарово, Индже войвода, Крушевец, Присад, Равадиново,
Равна гора, Росен Созопол, Черноморец; -община Средец в селата - Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник,
Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Дебелт, Долно Ябълково, Драка, Драчево, Дюлево, Загорци, Зорница,
Кирово, Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, Проход, Пънчево, Радойново, Росеново, Светлина, Синьо камене,
Сливово, Средец, Суходол, Тракийци, Факия; -община Сунгурларе в селата - Бероново, Босилково, Ведрово, Везенково,
Велислав, Вълчин, Горово, Грозден, Дъбовица, Есен, Завет, Камчия, Климаш, Костен, Лозарево, Лозица, Манолич, Подвис,
Прилеп, Пчелин, Садово, Скала, Славянци, Сунгурларе, Съединение, Терзийско, Черница, Чубра; -община Руен в селата Билка, Вишна, Вресово, Добра поляна, Добромир, Дропла, Дъскотна, Дюля, Заимчево, Зайчар, Звезда, Каменяк,
Каравельово, Листец, Люляково, Мрежичко, Планиница, Подгорец, Преображенци, Припек, Просеник, Разбойна, Речица,
Рожден, Рудина, Руен, Рупча, Ръжица, Сини рид, Скалак, Снежа, Снягово, Соколец, Средна махала, Струя, Топчийско,
Трънак, Череша, Шиварово, Ябълчево, Я Плащане веднага след проверка на имота пред нотариус, цената се определя от
населеното място, категорията, декарите и арендния договор. тел. за връзка:0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127895/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-burgas

Купувам земеделски земи в област Сливен
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Сливен в -община Нова Загора, в селата –
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Асеновец, Баня, Богданово, Брястово, Бял Кладенец, Графитово, Дядово, Езеро, Еленово, Загорци, Каменово, Караново,
Коньово, Кортен, Крива Круша, Любенец, Любенова Махала, Млекарево, Научене, Нова Загора, Новоселец, Омарчево, Пет
Могили, Питово, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Радецки, Сокол, Стоил Войвода, Събрано, Съдиево, Съдийско Поле,
Ценино -община Сливен, в селата – Биково, Било, Бинкос, Бозаджии, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Горно
Александрово, Драгоданово, Желю Войвода, Зайчари, Злати Войвода, Изгрев, Калояново, Камен, Кермен, Ковачите, Козин
Дол, Крушаре, Мечкарево, Младово, Мъсърлии, Николаево, Панаретовци, Ръченица, Самуилово, Селиминово, Скобелево,
Средорек, Старо Село, Струпец, Трапоклово, Тополчане, Чинтолово, Чокоба Плащане веднага след проверка на имота,
пред нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел.за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127894/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-sliven

Купувам земеделски земи в област Ямбол
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Ямбол в -община Стралджа, в селата –
Александрово, Атолово, Богорово, Воденичене, Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец, Леярово, Лозенец, Люлин,
Маленово, Недялско, Палаузово, Поляна, Правдино, Първенец, Саранско, Стралджа, Тамарино, Чарда -община Тунджа, в
селата – Асеново, Безмер, Болярско, Ботево, Бояджик, Веселиново, Видинци, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Голям
Манастир, Гълъбинци, Дражево, Драма, Дряново, Завой, Златари, Кабиле, Калчево, Каравелово, Козарево, Коневец,
Крумово, Кукорево, Маломир, Меден Кладенец, Межда, Миладиновци, Могила, Овчи Кладененец, Окоп, Победа, Робово,
Роза, Савино, Симеоново, Скалица, Сламино, Стара Река, Тенево, Търнава, Хаджидимитрово, Ханово, Чарган, Челник
-община Болярово, в селата – Болярово, Воден, Вълчи Извор, Голямо Крушево, Горска Поляна, Денница, Дъбово,
Златиница, Иглика, Камен Връх, Крайново, Малко Шарково, Мамарчево, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Стефан
Караджово, Странджа, Шарково -община Елхово, в селата – Борисово, Бояново, Вълча Поляна, Голям Дервент,
Гранитово, Добрич, Елхово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малко Кирилово, Маломирово, Малък Манастир,
Мелница, Пчела, Раздел, Славейково, Стройно, Трънково, Чернозем. Плащане веднага след проверка на имота, пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за
връзка-0898/745460
http://obiavidnes.com/obiava/127893/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-yambol

Купувам земеделски земи в област Стара Загора
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Стара Загора в : -община Братя Даскалови в
селата – Братя Даскалови, Верен, Горно Белево, Горно Ново Село, Гранит, Долно Ново Село, Колю Мариново, Малко
Дряново, Малък Дол, Марково, Медово, Мирово, Найденово, Опълченец, Оризово, Партизанин, Плодовитово, Православ,
Славянин, Съединение, Сърневец, Черна Гора; -община Гълъбово в селата – Априлово, Великово, Главан, Гълъбово,
Искрица, Медникарово, Мусачево, Мъдрец, Обручище,Помощник, Разделна; -община Казанлък в селата – Бузовград,
Голямо Дряново, Горно Изворово, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Казанлък, Копринка, Крън, Кънчево,
Овощник, Розово, Ръжена, Хаджидимитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново; -община Мъглиж в селата - Ветрен,
Дъбово, Зимница, Тулово, Шаново, Юлиево, Ягода; - община Опан в селата - Бащино, Бял Извор, Бяло Поле, Васил Левски,
Венец, Княжевско, Кравино, Пъстрен, Средец, Столетово, Тракия, Ястребово; - община Павел Баня в селата –
Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, Павел Баня, Скобелево, Турия,
Тъжа, Търничени; - община Раднево в селата – Бели Бряг, Боздуганово, Българене, Гледачево, Даскал-Атанасово, Диня,
Землен, Знаменосец, Ковач, Ковачево, Коларово, Константиновец, Любеново, Маца, Полски Градец, Рисиманово, Свободен,
Сърнево, Тихомирово, Тополяне, Трояново, Трънково; - община Стара Загора в селата – Арнаутито, Бенковски,
Богомилово, Борилово, Борово, Братя Кунчеви, Бъдеще, Воденичарово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Елхово, Загоре,
Змейово, Казанка, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Козаревец, Колена, Ловец, Лозен, Люляк, Лясково, Маджерито,
Малка Верея, Малко Кадиево, Михайлово, Могила, Ново Село, Оряховица, Памукчии, Петрово, Плоска Могила, Подслон,
Преславен, Пряпорец, Пшеничево, Пъстрово, Ракитница, Руманя, Самуилово, Сладък Кладенец, Стрелец, Сулица, Хан
Аспарухово, Християново, Хрищени, Яворово; -община Чирпан в селата – Винарово, Воловарово, Гита, Димитриево,
Държава, Зетьово, Златна Ливада, Изворово, Малко Тръново, Могилово, Осларка, Рупките, Свобода, Спасово, Средно
Градище, Стоян-Заимово, Целина, Ценово, Чирпан, Яздач; -община Гурково в селата – Брестова, Гурково, Дворище,
Димовци, Жълтопол, Конаре. Плащане веднага след проверка на имота, пред нотариус, цената се определя от големината
на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор. тел. за връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127892/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-stara-zagora

Купувам земеделски земи в област Хасково
Купувам обработваема земеделска земя(ниви) от собственици в област Хасково в - община Димитровград, в селата –
Бодрово, Брод, Бряст, Великан, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Горски Извор, Длъгнево, Добрич, Долно Белево, Здравец,
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Златополе, Каснаково, Крепост, Крум, Малко Асеново, Меричлери, Радиево, Светлина, Скобелево, Сталево, Странско,
Черногорово, Ябълково - - община Любимец, в селата – Белица, Васково, Вълче Поле, Георги Добрево, Дъбовец,
Йеросалимово, Лозен, Любимец, Малко Градище, Оряхово - община Минерални Бани, в селата – Ангел Войвода, Боян
Ботево, Брястово, Винево, Караманци, Колец, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница, Татарево - община Свиленград, в
селата – Варник, Генералово, Дервишка Могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина,
Мезек, Михалич, Младиново, Момково,Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна Гора, Райкова Могила, Сива Река, Сладун,
Студена, Чернодъб, Щит - община Симеоновград, в селата – Дряново, Калугерово, Константиново, Навъсен, Пясъчево,
Свирково, Троян, Тянево - община Стамболово, в селата – Балкан, Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка,
Голобрадово, Голям Извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно Поле, Жълти Бряг, Зимовина, Кладенец, Кралево,
Лясковец, Маджари, Малък Извор, Поповец, Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Тънково, Царева Поляна община Харманли, в селата – Бисер, Богомил, Болярски Извор, Браница, Българин, Върбово, Доситеево, Дрипчево, Иваново,
Изворово, Коларово, Лешниково, Надежден, Овчарово, Орешец, Остър Камък, Поляново, Преславец, Рогозиново,
Славяново, Смирненци, Черепово, Черна Могила, Шишманово - община Хасково, в селата – Александрово, Брягово,
Войводово, Въгларово, Гарваново, Големанци, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво Поле,
Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи,
Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово, Широка Поляна. Плащане веднага след проверка на имота,пред
нотариус, цената се определя от големината на парцелите, начина на трайно ползване и арендния договор.тел. за
връзка:0898745460
http://obiavidnes.com/obiava/127891/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-haskovo

Дисплей за Lenovo Vibe K5 Plus (A6020a46)
Дисплей за Lenovo Vibe K5 Plus (A6020a46), touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127890/displey-za-lenovo-vibe-k5-plus-a6020a46

Дисплей за Lenovo Vibe S1 Lite (S1La40)
Дисплей за Lenovo Vibe S1 Lite (S1La40), touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127889/displey-za-lenovo-vibe-s1-lite-s1la40

Дисплей за Lenovo Vibe S1 Lite (S1La40)
Дисплей за Lenovo Vibe S1 Lite (S1La40), touch, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127888/displey-za-lenovo-vibe-s1-lite-s1la40

Дисплей за LG K10 (K420N)
Дисплей за LG K10 (K420N), LCD Original, touch, с рамка, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127887/displey-za-lg-k10-k420n

Дисплей за Samsung Galaxy G531F Galaxy Grand Prime
Дисплей за Samsung Galaxy G531F Galaxy Grand Prime
http://obiavidnes.com/obiava/127886/displey-za-samsung-galaxy-g531f-galaxy-grand-prime

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/127885/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa
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Дисплей за Samsung Galaxy J5 2016
Дисплей за Samsung Galaxy J5 2016, LCD Original, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127884/displey-za-samsung-galaxy-j5-2016

Дисплей за Apple iPhone 5C
Дисплей за Apple iPhone 5C, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127883/displey-za-apple-iphone-5c

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен,оранжев,бял,кафяв,светло зелен
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,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
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/127882/masajna-kushetka-magicpro-2
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Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- 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 : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/127881/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
http://obiavidnes.com/obiava/127880/kana-za-alkalna-voda

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127879/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Дисплей за Apple iPhone 6S
Дисплей за Apple iPhone 6S, touch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127878/displey-za-apple-iphone-6s

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
http://obiavidnes.com/obiava/127877/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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
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LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127876/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
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Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127875/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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/127874/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

предложение кредита
Мы предлагаем кредит всем нуждающимся по очень низкой процентной ставке 3% без залога участие, мы сможем
предоставить Вам любую сумму, начиная от 2000euro - 500000euro процентной ставки оборотным, с погашением
разрешается с 1-20 лет, если заинтересованы, свяжитесь с нами с помощью (mattewwilliamsfinances@gmail.com)
http://obiavidnes.com/obiava/127873/predlojenie-kredita

Ветроходен уред Garmin NEXUS NX Start Pack 2
Ветроходен уред Garmin NEXUS NX Start Pack 2, пакет от безжична ветрова сонда/монитор за данни/WSI кутия и 2x
сонда, отчита точна скорост и ъгъл на вятъра, сигнали за дълбочини и плитчини, температура на водата, таймер
http://obiavidnes.com/obiava/127872/vetrohoden-ured-garmin-nexus-nx-start-pack-2

Обзавеждане за баня и аксесоари за баня
Магазин за обзавеждане за баня, аксесоари за баня, мебели за баня, дръжки за врати
http://obiavidnes.com/obiava/127871/obzavejdane-za-banya-i-aksesoari-za-banya

32GB USB Flash Drive Silicon Power Jewel J01
32GB USB Flash Drive Silicon Power Jewel J01, USB 3.1, червена
http://obiavidnes.com/obiava/127870/32gb-usb-flash-drive-silicon-power-jewel-j01

Лаптоп Lenovo IdeaPad 310 (80SM01HJBM)
Лаптоп Lenovo IdeaPad 310 (80SM01HJBM), двуядрен Skylake Intel Core i3-6100U 2.30 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD Display
& NVIDIA GeForce 920MX 2GB, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB, 1x USB 3.0, Free Dos, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/127869/laptop-lenovo-ideapad-310-80sm01hjbm

Лаптоп Asus UX510UW-DM100R
Лаптоп Asus UX510UW-DM100R, сребрист, двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD
IPS Display & GF GTX 960 4GB, 256GB SSD & 1TB HDD, 1x USB 3.1, Windows 10, 2.00kg
http://obiavidnes.com/obiava/127868/laptop-asus-ux510uw-dm100r

Страница 13/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus
Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus, червен
http://obiavidnes.com/obiava/127867/silikonov-protektor-apple-za-iphone-6s-plus

Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus
Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus, син
http://obiavidnes.com/obiava/127866/silikonov-protektor-apple-za-iphone-6s-plus

Верига турски пицарии в Манчестър търси чистачи
Спешно набираме за наш клиент (верига от турски пицарии в Манчестър) самонаети чистачи за системно почистване на
прозорци, помещения, кухни и дворове с материали и екипировка на самонаетото лице.
Кандидатите трябва да знаят турски ИЛИ английски език на добро ниво, да са физически здрави и да имат някакъв опит
в почистването на прозорци, помещения, кухни и дворове. 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/127865/veriga-turski-picarii-v-manchestyr-tyrsi-chistachi

Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus
Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127864/silikonov-protektor-apple-za-iphone-6s-plus

Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus
Силиконов протектор Apple за Iphone 6s Plus, сив
http://obiavidnes.com/obiava/127863/silikonov-protektor-apple-za-iphone-6s-plus

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/127862/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Чанта за лаптоп HAMA Marseille Style 101281
Чанта за лаптоп HAMA Marseille Style 101281, до 15.6" (39.62 cm), полиестер, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127861/chanta-za-laptop-hama-marseille-style-101281

Страница 14/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

SSD 240GB Transcend TS240GMTS820
SSD 240GB Transcend TS240GMTS820, SATA 3, M.2, скорост на четене 550 MB/s, скорост на запис 420MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/127860/ssd-240gb-transcend-ts240gmts820

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/127859/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 .
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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/127858/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 !
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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/127857/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Garmin Edge Explore 820
Garmin Edge Explore 820, навигация за велосипеди, 2.3” (58.4 mm) сензорен дисплей, Wi-Fi, водоустойчив IPX7, до 15 часа
работа, карта Garmin Cycle
http://obiavidnes.com/obiava/127856/garmin-edge-explore-820

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/127855/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Балюстри - Парапети - Балюстради
Производство, доставка и монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/127854/balyustri---parapeti---balyustradi

Интериорна врата Gradde Bergedorf
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 –
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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/127853/interiorna-vrata-gradde-bergedorf

Garmin Edge 810 Bundle
Garmin Edge 810 Bundle, навигация за велосипеди, 3.6x5.5cm сензорен дисплей, Wi-Fi, водоустойчив IPX7, до 17 часа
работа, без вградена карта
http://obiavidnes.com/obiava/127852/garmin-edge-810-bundle

Стъклена интериорна врата Folio G 15-2
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с фолио. Елегантна врата, придаваща допълнителен
чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до 1970мм. Могат да бъдат
изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/127851/styklena-interiorna-vrata-folio-g-15-2

Качество, стил, ниски цени – да! Врати София
Нашата основна дейност е внос и търговия на интериорни и блиндирани врати. Благодарение на успешната си фирмена
политика успяваме да се реализираме на пазара като надежден и качествен бизнес партньор. С изградената си
дистрибуторска мрежа в цяла България се налагаме като един от основните вносители на врати в България. Предлагаме
на своите клиенти и партньори богат избор от интериорни и блиндирани врати на конкурентни цени. В нашия каталог
можете да разгледате разнообразието от цветове и модели, които предлагаме. Основното предимство, което имаме е
постоянна складова наличност, разнообразие от цветове, модели и размери, качествено и бързо обслужване от
търговските ни консултанти в четирите ни офиса в България, логистика на доставките за цялата страна и кратки
срокове за изпълнение на поръчките.
http://obiavidnes.com/obiava/127850/kachestvo-stil-niski-ceni--da-vrati-sofiya

Настолен компютър PC "Mini ROG" + игра по избор
Настолен компютър PC "Mini ROG" + игра по избор, четириядрен Intel Core i5-7400 3.0/3.5GHz, GeForce GTX 1050 TI 4GB
(Display Port), 16GB DDR4 RAM, 2TB 7200 rpm & 240GB SSD, 2x USB 3.0, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/127849/nastolen-kompyutyr-pc-mini-rog--igra-po-izbor

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://varna.porta-nova.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/127848/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

obiavidnes.com
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., 86/197см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 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.
Комплектът включва:
Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа - "полумесец" и "пура"/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/127847/obiavidnescom

Врати Дорман- Супер качество на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/127846/vrati-dorman--super-kachestvo-na-dostypni-ceni

Качествени врати на достъпни цени от Врати Бургас
Търсите качествени врати с постоянна наличност близо до Вас? Врати Бургас е точното място, на което ще откриете
богато разнообразие както на входни, така и на вътрешни интериорни врати. Поддържат се с постоянна складова
наличност, което Ви гарантира бърза доставка. Предлагаме още богата цветова гама и разнообразие от размери.
Към всичките си врати, бихме могли да Ви предложим още и монтаж, който е в зависимост от вида врати, които Ви
интересуват.
За допълнителна информация можете да заповядате директно в шоурума ни, както и да ни посетите на интернет
страницата ни с всички актуални предложения:
http://vrati-burgas.com
http://obiavidnes.com/obiava/127845/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni-ot-vrati-burgas

Папка Office Point
Папка Office Point, за документи с формат до А4, с 10 джоба, червена
http://obiavidnes.com/obiava/127844/papka-office-point
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Папка Office Point
Папка Office Point, за документи с формат до А4, с 10 джоба, синя
http://obiavidnes.com/obiava/127843/papka-office-point

Папка Leitz Prestige
Папка Leitz Prestige, за документи с формат до А4, с разделители, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127842/papka-leitz-prestige

Папка Leitz Prestige
Папка Leitz Prestige, за документи с формат до А4, с разделители, синя
http://obiavidnes.com/obiava/127841/papka-leitz-prestige

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/127840/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Папка картотека Herlitz
Папка картотека Herlitz, Л-образна, изработена от картон, с метални шини, червена, 5бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/127839/papka-kartoteka-herlitz

Ремонт на покриви - София,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/127838/remont-na-pokrivi---sofiyaplovdiv

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.
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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

Папка картотека Herlitz
Папка картотека Herlitz, Л-образна, изработена от картон, с метални шини, синя, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/127837/papka-kartoteka-herlitz

Косене на трева и рязане на храсти и всички разновидности (включително в единствено число).
Фирма в град София предлага почистване на дворове и парцели, косене на трева, рязане на клони и други. Повече за нас и
пакетните
ни
услуги
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%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D
1%86%D0%B8/ и 0888 575 888.
http://obiavidnes.com/obiava/127836/kosene-na-treva-i-ryazane-na-hrasti--i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinst

Папка картотека Herlitz
Папка картотека Herlitz, Л-образна, изработена от картон, с метални шини, зелена, 5бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/127835/papka-kartoteka-herlitz

Косене на трева и рязане на храсти и всички разновидности (включително в единствено число).
Предлагаме почистване на парцели и дворни места от дървета, клони, храсти и всякакви други отпадъци. Работим
коректно
и
качествено
на
конкурентни
цени.
Повече
информация
за
нас
на
http://smetishte.com/firma-pochistvane-dvor-parcel/ и 0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/127834/kosene-na-treva-i-ryazane-na-hrasti--i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinst

Косене на трева и рязане на храсти и всички разновидности (включително в единствено число).
Фирма в град София предлага почистване на дворове от всякакви отпадъци, косене на трева, рязане на храсти и дървета
и други. Работим качествено, бързо и на добри цени. Повече за нас на: http://obshtini.com/dvorove-sofia/ и 088 400 1000.
http://obiavidnes.com/obiava/127833/kosene-na-treva-i-ryazane-na-hrasti--i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinst

Почивка на море в Поморие, лято 2017
Предлагам стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200
метра от центъра .
Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и
качествено бързо хранене с богат избор на храна.
Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор,
ел. кана , а също стаи с изглед към морето.
На две стаи една баня с тоалетна .
Стаите са на 3-ти етаж, просторни светли и чисти.
Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно .
Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море.
Цени от 10 до 16 лв нощувка на човек.
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До 23.06.и след 25.08 - дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин
Телефон за контакти : 059625987, 0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/127832/pochivka-na-more-v-pomorie---lyato-2017

Папка картотека Herlitz
Папка картотека Herlitz, Л-образна, изработена от картон, с метални шини, жълта, 5бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/127831/papka-kartoteka-herlitz

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/127830/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127829/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Метална входна врата мод. 132 - Д1
Представяме входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е боя. Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален
обков -брава, иноксови дръжки,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата
и шпионка.Моделът има 2 отделни, независими една от друга секретни ключалки плюс трета допълнителна,тип
„резе“.Дръжката е с отделна розетка.
http://obiavidnes.com/obiava/127828/metalna-vhodna-vrata-mod-132---d1

Сървър HP ProLiant DL380 G6 (Second Hand)
Сървър HP ProLiant DL380 G6 (Second Hand), 2x четиридрен Intel Xeon E5540 2.53GHz, 16GB DDR3, 2x 146GB SAS HDD,
без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/127827/syrvyr-hp-proliant-dl380-g6-second-hand
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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/127826/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/127825/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127824/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Сървър HP ProLiant DL385 G6 (Second Hand)
Сървър HP ProLiant DL385 G6 (Second Hand), 2x шестядрен AMD Opteron™ 2427 2.2GHz, 64GB DDR2, 2x 146GB SAS HDD,
460W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/127823/syrvyr-hp-proliant-dl385-g6-second-hand

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.
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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/127822/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Блиндирана входна врата модел 666
блиндирана входна врата, изработена от боядисан метал – тип лаково покритие и размери с касата 900/1970мм.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата има много интересен дизайн в бял цвят и
пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата гама цветове. Поддръжката на повърхността й е
лесна и не изисква особени усилия. Тази врата придава много интересна завършеност на цялостния облик на жилището.
Комплекта включва:
Вратата е в комплект с крилото;
100мм фиксирана каса;
Гумени уплътнения на крилото и касата;
Метален обков: брава, иноксови дръжки;
Секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа;
Допълнителна ключалка тип „резе“ от вътрешната страна;
Вградени в касата регулируеми панти;
Праг;
Крепежни елементи за монтажа на вратата;
Шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/127821/blindirana-vhodna-vrata-model-666

Сайт за врати

http://borman-bg.com/

Сайт с много информация за врати и много изгодни оферти от Борман България. Заповядайте разгледайте.
http://borman-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/127820/sayt-za-vrati----httpborman-bgcom

Папка картотека Herlitz
Папка картотека Herlitz, Л-образна, изработена от картон, с метални шини, бежова, 5бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/127819/papka-kartoteka-herlitz

Обличане на метални каси
Може да ви монтираме врати без да къртим металните ви каси на панелните апартаменти. Монтираме интериорните
врати със Смок каса и не къртим. До 7 дни ще имете нови врати.
Сайта ни е: http://borman-bg.com/
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/127818/oblichane-na-metalni-kasi

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/127817/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

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/127816/blindirani-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Папка картотека Herlitz Easyorga
Папка картотека Herlitz Easyorga, V-образна, изработена от картон, с метални шини, червена, 5бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/127815/papka-kartoteka-herlitz-easyorga

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. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. 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/127814/3dkoev-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. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. 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/127813/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи 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/127812/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

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 .
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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/127811/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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 !
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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/127810/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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
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GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/127809/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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/127808/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 .
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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/127807/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Папка Herlitz Easy Orga
Папка Herlitz Easy Orga, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127806/papka-herlitz-easy-orga

Папка Herlitz Easy Orga
Папка Herlitz Easy Orga, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/127805/papka-herlitz-easy-orga

Папка Herlitz Easy Orga
Папка Herlitz Easy Orga, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, розова
http://obiavidnes.com/obiava/127804/papka-herlitz-easy-orga

Папка Blasetti One Color
Папка Blasetti One Color, за документи с формат до A4, изработена от картон, с ластик, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127803/papka-blasetti-one-color

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,
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лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/127802/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Папка Blasetti One Color
Папка Blasetti One Color, за документи с формат до A4, изработена от картон, с ластик, синя
http://obiavidnes.com/obiava/127801/papka-blasetti-one-color

Папка Blasetti One Color
Папка Blasetti One Color, за документи с формат до A4, изработена от картон, с ластик, червена
http://obiavidnes.com/obiava/127800/papka-blasetti-one-color

Терморегулатор за Инкубатори-Люпилни
Този контролер е подходящ за контрол на температурата на съхранение на съоръжения, работещи при средни и ниски
температури. Той измерва, показва и контролира температура, има функция за калибриране на температурата, функция
за температура над температурата на алармата, аларма при проблем в датчика, бутон за възстановяване на
стойността на фабричните настройки по подразбиране, предварително зададени параметри и един бутон за
възстановяването им. Той притежава сензорен бутон с функция за заключване на клавишите.
Един вход за датчик: датчик за температурата.
Контролира един изход: охлаждане (или затопляне).
Характеристики:
Шест сензорни бутона, бърза настройка на параметрите, лесна работа;
Възможност група от параметри да бъдат възстановени с един бутон.
Технически параметри:
1) Диапазон на измерване: -40
http://obiavidnes.com/obiava/127799/termoregulator-za-inkubatori-lyupilni

Папка
Папка, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127798/papka-za-dokumenti-izrabotena-ot-karton-s-tri-kapaka-i-lastik-razmer-250h340

Cases for iphone
We from skino. eu, we are part of the team DomeDesign.
skino. eu is created on purpose design, manufacture and marketing of high - quality cases for mobile devices.
http://obiavidnes.com/obiava/127797/cases-for-iphone

Ремонт на покриви в Самоков
Нашата бригада има дългогодишен опит в ремонт на покриви и всички покривни услуги. Повече от 25 години, зад гърба си
сме оставили стотици доволни клиенти, които със сигурност биха ни препоръчали на свои близки и познати. Това се
дължи на нашата коректност, професионализъм и разбира се раз
http://obiavidnes.com/obiava/127796/remont-na-pokrivi-v-samokov
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Почистване на дворове в София
Ако дворът ви е обрасъл в трева и дървета, отрупан е с отпадъци, а вие нямате възможност да се справите сами,
потърсете
ни
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%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D
1%86%D0%B8/ и 0888 575 888. Ние сме фирма в София, която ще почисти двора ви и ще изхвърли отпадъците от него.
Работим на конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/127795/pochistvane-na-dvorove-v-sofiya

Почистване на дворове в София
Ние сме фирма в София, която предлага косене на трева, рязане на дървета и клони, почистване дворове и дворни места.
Извозваме и изхвърляме отпадъци. Повече за нас може да намерите на: http://smetishte.com/firma-pochistvane-dvor-parcel/ и
0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/127794/pochistvane-na-dvorove-v-sofiya

Почистване на дворове в София
Ако имате нужда някой да окоси тревата в двора ви, да изреже клоните и храстите или да го почисти от отпадъци,
погледнете на http://obshtini.com/dvorove-sofia/ и 088 400 1000. Ние сме фирма в София, която работи бързо, качествено и
на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/127793/pochistvane-na-dvorove-v-sofiya

Папка
Папка, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, червена
http://obiavidnes.com/obiava/127792/papka-za-dokumenti-izrabotena-ot-karton-s-tri-kapaka-i-lastik-razmer-250h340

Ремонт на покриви София
Фирма Ай Мекс ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
http://obiavidnes.com/obiava/127791/remont-na-pokrivi-sofiya

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
СподелиЛюбимиПринтирай
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата фауна и флора, с доста красиви места, подходящи за пикници и
незабравими разходки, на които може да видите останки от византийски, тракийски, римски и славянски постройки,
могили, крепости и мостове
http://obiavidnes.com/obiava/127790/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

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
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Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127789/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
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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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127788/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127787/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/127786/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
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Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/127785/masajna-kushetka-magicpro

Виброколан с термоефект- VIBRO - SHAPER
Виброколан с термоефект- 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 : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/127784/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
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Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127783/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Папка
Папка, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, синя
http://obiavidnes.com/obiava/127782/papka-za-dokumenti-izrabotena-ot-karton-s-tri-kapaka-i-lastik-razmer-250h340

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/127781/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

Папка
Папка, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/127780/papka-za-dokumenti-izrabotena-ot-karton-s-tri-kapaka-i-lastik-razmer-250h340

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420/0882720706
discretdetectivebg@gmail.com
http;//www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/127779/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol

Детективска Агенция АЯКС-Русе Велико Търново Силистра Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http;//detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/127778/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

Видео карта GF GTX 1080 с безплатен код за игра
Видео карта GF GTX 1080 с безплатен код за игра, 8GB, EVGA GAMING, PCI-E 3.0, GDDR5X, 256-bit, DisplayPort, HDMI,
DVI
http://obiavidnes.com/obiava/127777/video-karta-gf-gtx-1080-s-bezplaten-kod-za-igra

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/127776/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Пътна Помощ
Пътна помощ за леки и лекотоварни автомобили за цяла България. Транспорт на всякакви товари до 10 тона.
http://obiavidnes.com/obiava/127775/pytna--pomosht

Пътна Помощ
Пътна помощ за леки и лекотоварни автомобили за цяла България. Транспорт на всякакви товари до 10 тона.
http://obiavidnes.com/obiava/127774/pytna--pomosht

Видео карта GF GTX 1080
Видео карта GF GTX 1080, с безплатен код за игра, 8GB, EVGA SuperClocked GAMING ACX 3.0, PCI-E 3.0, GDDR5X, 256
bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/127773/video-karta-gf-gtx-1080

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
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If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127772/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
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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/127771/razgovoren-angliyski

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/127770/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Папка
Папка, за документи, изработена от картон, с три капака и ластик, размер 250х340мм, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127769/papka-za-dokumenti-izrabotena-ot-karton-s-tri-kapaka-i-lastik-razmer-250h340

Стъклена интериорна врата Print G 13-5 Гербер
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт гербер.
http://obiavidnes.com/obiava/127768/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-5-gerber

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/127767/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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
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.
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088 725 7781 и бъдете Арт!
http://obiavidnes.com/obiava/127766/frizyorski-uslugi-manikyur-i-masaji

Интериорна врата Gradde Schwerin, 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.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDF плоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
http://obiavidnes.com/obiava/127765/interiorna-vrata-gradde-schwerin-cvyat-dyb-verade

Папка Office Point
Папка Office Point, за документи с формат до А4, с ластик, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/127764/papka-office-point

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-3
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
Вратата се предлага с каса в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127763/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-3

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,
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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/127762/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 .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/127761/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/127760/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
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необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 26.03.2017г.
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/127759/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 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/127758/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

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/127757/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b2

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/127756/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21
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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/127755/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
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.
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/127754/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Spazio
Italia. 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 - събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 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/127753/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – 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.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127752/kurs-po-italianski-ezik--v1

Блиндирана входна врата 093-G
Представяме Ви
блиндирана
входна врата
изработена от метал. Размери с касата 96/200 см
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на
вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна.
Покритието е машинно-поставено, топло-пренесено PVC фолио в два нюанса
на кафявия цвят. 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.
Този модел е много подходящ за жилища, строени след 2000г. /ново
строителство/, където размерът на вратата отговаря на размера на отвора.
Стилната геометрична двуцветна шарка придава елегантна визия на Вашето
жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/127751/blindirana-vhodna-vrata-093-g

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/124884/blindirana-vhodna-vrata-802-7

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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127750/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Фурна за вграждане Electrolux EOA3454AOX
Фурна за вграждане Electrolux EOA3454AOX, клас А, 74 л. обем, PlusSteam функция, LED дисплей, 3 нива на печене, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127749/furna-za-vgrajdane-electrolux-eoa3454aox

Смарт часовник Garmin Forerunner 920XT
Смарт часовник Garmin Forerunner 920XT, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 1.1"x0.8"(29.0x21.0mm) дисплей, до 24ч работа,
водоустойчив, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/127748/smart-chasovnik-garmin-forerunner-920xt

Фурна за вграждане Whirlpool AKZ6270IX
Фурна за вграждане Whirlpool AKZ6270IX, клас А, 65 л. обем, грил, 6-th Sense, LED дисплей, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127747/furna-za-vgrajdane-whirlpool-akz6270ix

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/127746/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Фурна за вграждане Whirlpool AKZM8660IX
Фурна за вграждане Whirlpool AKZM8660IX, клас А+, 3,650 W, 73 л. обем, грил, 6th Sense, комбинирано управление, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127745/furna-za-vgrajdane-whirlpool-akzm8660ix

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/127744/3dkoev-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

Страница 45/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

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/127743/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/127742/sigurna-rabota

Смарт часовник Garmin Forerunner 220
Смарт часовник Garmin Forerunner 220, GPS, Bluetooth, 1.0" (25.4mm) дисплей, до 10ч работа, водоустойчив, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/127741/smart-chasovnik-garmin-forerunner-220

Захранване Fortron Hydro G
Захранване Fortron Hydro G, 650W, Active PFC, 80 Plus Gold, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/127740/zahranvane-fortron-hydro-g

Входни,интериорни и стъклени врати
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/127739/vhodniinteriorni-i-stykleni-vrati

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/127738/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

WHIRLPOOL ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ AKP742IX
WHIRLPOOL ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ AKP742IX, клас А, 3,200W, 60 л. обем, грил, 8 програми, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127737/whirlpool-furna-za-vgrajdane-akp742ix

Микровълнова фурна за вграждане Whirlpool AMW730/NB
Микровълнова фурна за вграждане Whirlpool AMW730/NB, грил, 1000 W, 6th Sense, 31 л. обем, 8 нива на мощност, LCD
дисплей, 3D система за разпределение на вълните, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127736/mikrovylnova-furna-za-vgrajdane-whirlpool-amw730nb

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
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доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни, непълнолетни и зависими...,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127735/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Интериорни и входни врати на достъпни цени
Интериорна врата Gama 204, цвят Златен дъб
Добави в любими
Сравни
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/127734/interiorni-i-vhodni-vrati-na-dostypni-ceni

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

Продавам нива 17.187дка с.Мокрище
Продавам земеделска земя на 5км от град Пазарджик, обработваема нива с площ 17.187дка, категория четвърта, в
землището на село Мокрище, имот номер:067010, местността:Чакъша.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1300 лв/дка
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http://apollon.net/la/mokrishte.html
http://obiavidnes.com/obiava/127733/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

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

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

Продавам 31 дка гр.Куклен
Продавам 31.602дка обработваема земя между Куклен и Долни Воден - близо до канал и ток
Цена: 3000лв/дка
http://apollon.net/la/kuklen.html
http://obiavidnes.com/obiava/127732/prodavam-31-dka-grkuklen

Смарт часовник Garmin F
Смарт часовник Garmin F
http://obiavidnes.com/obiava/127731/smart-chasovnik-garmin-fnix-3

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/127730/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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Качествени врати
Заповядайте на място в нашия шоурум,
където ще получите индивидуална
професионална консултация : бул. Акад.
Иван Гешов № 102. На Ваше
разположение е и напълно обновеният
ни сайт: http://www.vratiexpress.com
Не се колебайте да ни потърсите на тел.
0899 / 691 075 или и-мейл:
info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/127729/kachestveni-vrati

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:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/127728/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Смарт часовник Garmin Forerunner 225
Смарт часовник Garmin Forerunner 225, Bluetooth, 1.0" (25.4mm) дисплей, до 10ч работа, водоустойчив, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127727/smart-chasovnik-garmin-forerunner-225

Хладилник Midea HS-121LN
Хладилник Midea HS-121LN, клас А+, 93 л. обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127726/hladilnik-midea-hs-121ln

Смарт часовник Garmin Forerunner 230
Смарт часовник Garmin Forerunner 230, GPS, Bluetooth, 1.23" (31.1 mm) дисплей, до 16ч работа, водоустойчив,
удароустойчив, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/127725/smart-chasovnik-garmin-forerunner-230

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 .
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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

·

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
http://obiavidnes.com/obiava/127724/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
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/127723/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

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/127722/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Английски език- индивидуално 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
http://obiavidnes.com/obiava/127721/angliyski-ezik--individualno-i-v-malki-grupi
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Хладилник с фризер Daewoo FN-146R
Хладилник с фризер Daewoo FN-146R, А+, 120 л. общ обем, рафтове от закалено стъкло, FreshBox, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127720/hladilnik-s-frizer-daewoo-fn-146r

Голямо разнообразие на Блиндирани входни врати.
Входната врата на всяко едно жилище играе главна роля в енергийната ефективност на домакинство.
Tя може да допринесе значително, както за запазване, така и за изтичане на топлия въздух през студените месеци от
годината и респективно студения през летните горещини, което от своя страна повишава разходите за електричество.
Очакваме Ви в шоурума ни намираш се на адрес:гр.Бургас кв.Възраждане ул.Сливница 62а ,за да разгледате нашите
предложения.
http://obiavidnes.com/obiava/127719/golyamo-raznoobrazie-na-blindirani-vhodni-vrati

Промоционални есенни/зимни/летни/пролетни 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/127718/promocionalni-esennizimniletniproletni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Хладилник с фризер Zanussi ZRA17800WA
Хладилник с фризер Zanussi ZRA17800WA, клас A+, 184 л. общ обем, до 11 часа без захранване, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127717/hladilnik-s-frizer-zanussi-zra17800wa

Специализирани Юридически Услуги 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 !
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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/127716/specializirani-yuridicheski-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---

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
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GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/127715/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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/127714/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
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http://obiavidnes.com/obiava/127713/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/127712/masajna-kushetka-magicpro

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.
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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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127711/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
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Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127710/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/127709/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
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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/127708/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
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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/127707/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/127706/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Смарт часовник Garmin Forerunner 235
Смарт часовник Garmin Forerunner 235, GPS, Bluetooth, 1.23" (31.1 mm) дисплей, до 11ч работа, водоустойчив,
удароустойчив, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/127705/smart-chasovnik-garmin-forerunner-235

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. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. 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/127704/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127703/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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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. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. 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/127702/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Хладилник с фризер Libherr Ksl2814
Хладилник с фризер Libherr Ksl2814, клас А++, 250 л. общ обем, механично управление, CoolPlus функция, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127701/hladilnik-s-frizer-libherr-ksl2814

Смарт часовник Garmin V
Смарт часовник Garmin V
http://obiavidnes.com/obiava/127700/smart-chasovnik-garmin-vvoactive-hr

Хладилник с фризер за вграждане Libherr T1504-20
Хладилник с фризер за вграждане Libherr T1504-20, клас А+, 133 л. общ обем, чекмедже за плодове и зеленчуци, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127699/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-libherr-t1504-20

Смарт часовник Garmin Forerunner 620
Смарт часовник Garmin Forerunner 620, GPS, Bluetooth, 1.0" (25.4 mm) сензорен дисплей, до 10ч работа, водоустойчив,
различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/127698/smart-chasovnik-garmin-forerunner-620

Хладилник с фризер за вграждане Libherr T1404-20
Хладилник с фризер за вграждане Libherr T1404-20, клас А+, 107 общ обем, CoolPlus функция, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127697/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-libherr-t1404-20

Смарт часовник Garmin Forerunner 630
Смарт часовник Garmin Forerunner 630, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 1.23" (31.1 mm) сензорен дисплей, до 16ч работа,
удароустойчив, водоустойчив, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/127696/smart-chasovnik-garmin-forerunner-630

Хладилник с фризер за вграждане Libherr Tsl1414
Хладилник с фризер за вграждане Libherr Tsl1414, клас А+, 107 общ обем, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/127695/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-libherr-tsl1414

Сушилня Whirlpool HSCX90420
Сушилня Whirlpool HSCX90420, клас А++, капацитет 9кг., LCD дисплей, електронно управление, функция пара, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127694/sushilnya-whirlpool-hscx90420

Кабел Polar V800 USB Cable за смарт часовник Polar V800
Кабел Polar V800 USB Cable за смарт часовник Polar V800, за зареждане или синхронизация, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127693/kabel-polar-v800-usb-cable-za-smart-chasovnik-polar-v800

Сушилня Whirlpool HSCX80420
Сушилня Whirlpool HSCX80420, клас А++, капацитет 8 кг., 6-о чувство технология, програма за вълна, кондензна
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система, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127692/sushilnya-whirlpool-hscx80420

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/127691/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Обяви за работа от Freelancer.Place
Лесно публикуване на обяви за работа. Подходящ за фрийлансъри и не само. Преведен на английски и български.
Възможност за кандидатстване по обяви, RSS Feed, Записки, Мобилна версия и още...
http://obiavidnes.com/obiava/127690/obyavi-za-rabota-ot-freelancerplace

Хладилник с фризер за вграждане Hotpoint-Ariston BTSZ1632/HA
Хладилник с фризер за вграждане Hotpoint-Ariston BTSZ1632/HA, клас А+, 98 л. общ обем, таймер, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127689/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-hotpoint-ariston-btsz1632ha

Слушалки 4smarts In-Ear Stereo Headset Melody
Слушалки 4smarts In-Ear Stereo Headset Melody, тип "тапи", микрофон, 1.2м кабел, бели
http://obiavidnes.com/obiava/127688/slushalki-4smarts-in-ear-stereo-headset-melody

Хладилник с фризер за вграждане Whirlpool ART 9810/A+
Хладилник с фризер за вграждане Whirlpool ART 9810/A+, клас А+, 308 общ обем, 6-о чувство, електронно управление, LED
осветление, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127687/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-whirlpool-art-9810a

MS Office Home and Business 2016
MS Office Home and Business 2016, Български
http://obiavidnes.com/obiava/127686/ms-office-home-and-business-2016

Дънна платка за сървър Tyan S8230WGM4NR
Дънна платка за сървър Tyan S8230WGM4NR, G34, поддържа DIMMs U/LV/RDDR3 RAM, 4x Lan1000, 6x SATA 3.0Gb/s,
RAID (0/1/1E/10), 2x Mini-SAS 6.0Gb/s, VGA, 7x USB 2.0, EATX
http://obiavidnes.com/obiava/127685/dynna-platka-za-syrvyr-tyan-s8230wgm4nr

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как
да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства
само за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За
да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт,
блог или форум, или пък да притежавате познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127684/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Сушилня Indesit EDPA745A1ECO(EU)
Сушилня Indesit EDPA745A1ECO(EU), клас А+, капацитет 7кг., електронно управление, цикъл студен въздух, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127683/sushilnya-indesit-edpa745a1ecoeu

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127682/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
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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/127681/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF – фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата – 92/200 см.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, изработено от: метал, полистиренови листи и MDF – плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, 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 /тип – „полумесец“ или “пура”/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/125586/blindirana-vhodna-vrata

Сушилня Hotpoint-Ariston AQC96F7TM1 (EU)
Сушилня Hotpoint-Ariston AQC96F7TM1 (EU), клас А++, капацитет 9 кг., 16 програми, двупосочно въртене на барабана,
термопомпа, цифров дисплей, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127680/sushilnya-hotpoint-ariston-aqc96f7tm1-eu

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
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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/127679/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Сушилня Hotpoint-Ariston AQC94F5T/Z1(EU)
Сушилня Hotpoint-Ariston AQC94F5T/Z1(EU), клас А+, капацитет 9 кг., LCD дисплей, 5 нива сензорно сушене, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127678/sushilnya-hotpoint-ariston-aqc94f5tz1eu

Дънна платка за сървър Tyan S7002G2NR-LE
Дънна платка за сървър Tyan S7002G2NR-LE, LGA 1366, поддържа R/UDIMMs DDR3/DDR3L RAM, 2x Lan1000, 6x SATA
3.0Gb/s, RAID (0/1/10/5), VGA, 9x USB 2.0, SSI CEB
http://obiavidnes.com/obiava/127677/dynna-platka-za-syrvyr-tyan-s7002g2nr-le

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/126033/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127676/individualni-uroci-po-albanski-ezik

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/127675/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.
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/127674/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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

Страница 65/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

http://obiavidnes.com/obiava/127673/individualni-uroci-po-ruski-ezik

Индивидуални уроци по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127672/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127671/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127670/individualni-uroci-po-finski-ezik

Индивидуални уроци по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127669/individualni-uroci-po-turski-ezik

Индивидуални уроци по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
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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/127668/individualni-uroci-po-grycki-ezik

Индивидуални уроци по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127667/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127666/individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127665/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „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:
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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/127664/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуални уроци по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127663/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Уроци по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127662/uroci-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127661/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
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ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/127660/individualno-obuchenie

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/127659/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Сушилня Hotpoint-Ariston TCD8746H1(EU)
Сушилня Hotpoint-Ariston TCD8746H1(EU), клас А+, капацитет 8 кг., LCD дисплей, 16+1 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/127658/sushilnya-hotpoint-ariston-tcd8746h1eu

Jobco.bg - Интернет портал за обяви за работа
Jobco.bg - Интернет портал за обяви за работа
Публикуване на обяви за работа от фирми работодатели и HR агенции
Търсене на работа във водещи компании
http://obiavidnes.com/obiava/127657/jobcobg---internet-portal-za-obyavi-za-rabota

Мартеници на едро и дребно. Гривни с имена, надписи и фирмено лого. Онлайн магазин
МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от
списъка. За поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/127656/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-imena-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magaz

Монтираме врати и в Перник
Борман България монтира врати и в Перник, горивото на монтажника е 20 лв.Имаме налични модели с възможен
монтаж до 7 дни както и модели с поръчка от 30 дни. Различни видове каси , щок за без зид, смок обличащ металните
каси на панелните апартаменти, регулируеми, както и ню аркус заобелни.
Сайта ни е: интериорнивратисофия.com
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/127655/montirame-vrati-i-v-pernik
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Монтираме врати и в Перник
Борман България монтира врати и в Перник, горивото на монтажника е 20 лв.Имаме налични модели с възможен
монтаж до 7 дни както и модели с поръчка от 30 дни. Различни видове каси , щок за без зид, смок обличащ металните
каси на панелните апартаменти, регулируеми, както и ню аркус заобелни.
Сайта ни е: интериорнивратисофия.com
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/127654/montirame-vrati-i-v-pernik

Дънна платка за сървър Tyan S7002AG2NR
Дънна платка за сървър Tyan S7002AG2NR, LGA 1366, поддържа R/UDIMMs DDR3/DDR3L RAM, 2x Lan1000, 6x SATA
3.0Gb/s, RAID (0/1/10/5), VGA, 9x USB 2.0, SSI CEB
http://obiavidnes.com/obiava/127653/dynna-platka-za-syrvyr-tyan-s7002ag2nr

Лечебен турмалинов колан
** ПРИ БОЛКИ В ГЪРБА И КРЪСТА; ДИСКОВА ХЕРНИЯ; ИШИАС И НЕВРАЛГИИ;
ОСТЕОПОРОЗА; РАЗШИРЕНИ ВЕНИ; ПРОСТАТИТ; БЪБРЕЧНИ ПРОБЛЕМИ и др.
Коланът съдържа турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Поддържа
кръста и гръбначния стълб .
Подобрява циркулацията на кръвта в долните крайници, ускорява зарастването на костите при счупвания, предпазва от
простатит и спомага за детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката и др.
Сеансите са 5-10 мин. 2 пъти дневно, а след 7 дни могат да достигнат 10-15 мин. в продължение на 3-4 месеца.
Вижте и останалите продукти в сайта!
www.gadgetstore.ovo.bg
0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/127652/lecheben-turmalinov-kolan

Ремонт на покриви
Ремонт на покрив с керемиди
1.Разкриване на покрив
2.Почистване на прах и кал
3.Подмяна на дъски до 5% от площа на покрива
4.Полагане на мушама под керемиди 1 мм
5.Наковаване на вертикални и хоризонтални летви /скара/
6.Нареждане на керемиди
7.Подмазване на капаци с варов-циментов разтвор
8.Изхвърляне на строителни отпадъци от покрива
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
1. Почистване на основата
2. Изкърпване на покривни язви, където е необходимо
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на полиестерна мембрана /усилен воалит с минерални шисти /4. кг/ м2//
5. газопламъчнo залепване
ПОДМЯНА НА УЛУЦИ И ВОДОСТОЦИ
1. Демонтаж и монтаж на улуци /поцинковани
2. Демонтаж и монтаж водосточни тръби /поцинковани
3. Демонтаж и монтаж на без-шевни улуци с ПВЦ покритие американски тип
4. Демонтаж и монтаж на водосточни тръби с ПВЦ покритие
5. Казанчето се монтира по желание на клиента
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6.Надулучна пола
РЕМОНТ НА ПОКРИВ НОВА КОНСТРУКЦИЯ
1. Демонтаж на съществуваща конструкция
2. Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ
1. Обшивка на комини
2. Обшивка на бордове
3. Подулучна и надулучна пола и др.
Цени по договаряне
За контакти
Антон Генчев
0895078279
e-mail(genchev_stroi@abv.bg)( genchevstroi.com )
http://obiavidnes.com/obiava/127651/remont-na-pokrivi

Хоризонтален фризер Westwood MF-260+
Хоризонтален фризер Westwood MF-260+, хоризонтален, клас А+, 249 л. обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127650/horizontalen-frizer-westwood-mf-260

Дънна платка за сървър Tyan S8230GM4NR
Дънна платка за сървър Tyan S8230GM4NR, G34, поддържа DIMMs U/LV/RDDR3 RAM, 4x Lan1000, 6x SATA 3.0Gb/s, RAID
(0/1/10/5), VGA, 7x USB 2.0, EATX
http://obiavidnes.com/obiava/127649/dynna-platka-za-syrvyr-tyan-s8230gm4nr

Видеокарта GeForce GTX 1050Ti
Видеокарта GeForce GTX 1050Ti, 4GB, Palit 1050Ti KalmX, PCI-E 3.0, GDDR5, 128bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/127648/videokarta-geforce-gtx-1050ti

Видеокарта GeForce GTX 1060
Видеокарта GeForce GTX 1060, 3GB, Palit 1060 JetStream, PCI-E 3.0, GDDR5, 192bit, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/127647/videokarta-geforce-gtx-1060

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
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http://obiavidnes.com/obiava/127646/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/127645/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Видеокамера Garmin babyCam™
Видеокамера Garmin babyCam™, автомобилна видеокамера за бебета, VGA, 30FPS, Wi-Fi, съвместима с GPS устройства,
нощно виждане, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127644/videokamera-garmin-babycam

Видеокарта GeForce GT 730
Видеокарта GeForce GT 730, 3GB, Palit 730, PCI-E 3.0, GDDR5, 64bit, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/127643/videokarta-geforce-gt-730

Видеорегистратор Garmin Dash Cam 10
Видеорегистратор Garmin Dash Cam 10, камера за кола, Full HD, 2.3"(5.84 cm) TFT LCD дисплей, микрофон, 30FPS,
microSD слот до 32GB, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/127642/videoregistrator-garmin-dash-cam-10

Ремонт на покриви
Фирма АЙ МЕКС ЕООД е специализирана в областта ремонт на покриви и покривни хидроизолации.
В Фирмата са преминал много от обучени за направа на покриви и доказал се като опитни майстори.Услугата ремонт
на покриви
http://obiavidnes.com/obiava/127641/remont-na-pokrivi

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/127640/otslabni-s-lida

Компас Silva Field
Компас Silva Field, DryFlex гумирана система, лента за закрепяне, скала за измерване на разстояние, син
http://obiavidnes.com/obiava/127639/kompas-silva-field

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
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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/127638/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Компас Silva Field 2016
Компас Silva Field 2016, DryFlex гумирана система, лента за закрепяне, скала за измерване на разстояние, син
http://obiavidnes.com/obiava/127637/kompas-silva-field-2016

Компас Silva 2NL Explorer
Компас Silva 2NL Explorer, оптимизиран за състезателно ориентиране, скала за измерване на разстояние, скала в
бусолата 360°, черен
http://obiavidnes.com/obiava/127636/kompas-silva-2nl-explorer

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
http://obiavidnes.com/obiava/127635/kamagra-gold-za-myje

Фризьор - курсове в Бургас, София и Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия Фризьор в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение
- 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 от Националната агенция за професионално обучение
http://obiavidnes.com/obiava/127634/frizyor---kursove-v-burgas-sofiya-i-varna

Компас Silva 5-360 Jet
Компас Silva 5-360 Jet, оптимизиран за състезателно ориентиране, отделяща се скала, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127633/kompas-silva-5-360-jet

Денонощна Пътна Помощ Cezar-99 ЕООД
Ние сме се специализирали в указване на помощ.
При нужда може да се възползвате от предлаганите услуги:
- Помощ на пътя.
- Транспорт до специализиран сервиз или сервиз по ваш избор.
- Подаване на ток.
- Доставка на гориво.
- Смяна на гуми.
http://obiavidnes.com/obiava/127632/denonoshtna-pytna-pomosht-cezar-99-eood

Фризьор - курсове в Бургас, София и Варна
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Курсове и индивидуално обучение по професия Фризьор в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение
- 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 от Националната агенция за професионално обучение
http://www.davitoz.com/frizjor.html
http://obiavidnes.com/obiava/127631/frizyor---kursove-v-burgas-sofiya-i-varna

ЗАВАРЧИК- курсове и индивидуално обучение
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
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://www.davitoz.com/zavarchik.html
http://obiavidnes.com/obiava/127630/zavarchik--kursove-i-individualno-obuchenie

Компас Silva Race Jet Десен
Компас Silva Race Jet Десен, оптимизиран за състезателно ориентиране, Jet Needle стрелка, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127629/kompas-silva-race-jet-desen

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/127628/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

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/127627/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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/127626/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

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
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съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
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/127625/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/127624/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп HP 250 G4 (M9S71EA)(с изгорял пиксел) в комплект с чанта
Лаптоп HP 250 G4 (M9S71EA)(с изгорял пиксел) в комплект с чанта, дву-ядрен Intel Celeron N3050 1.6/2.16GHz, 15.6"
(39.62 cm) HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.1kg
http://obiavidnes.com/obiava/127623/laptop-hp-250-g4-m9s71eas-izgoryal-piksel-v-komplekt-s-chanta

шпакловка и боядисване с включени материали
шпакловка и боядисване с включени материали
http://obiavidnes.com/obiava/127622/shpaklovka-i-boyadisvane-s-vklyucheni-materiali

шпакловка и боядисване с включени материали
шпакловка и боядисване с включени материали
http://obiavidnes.com/obiava/127621/shpaklovka-i-boyadisvane-s-vklyucheni-materiali

Блиндирана входна врата код Т712, цвят Бял
Блиндирана входна врата, изработена изцяло от метал с дебелина 1,2 мм. Размери на вратата с касата – 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 1,2 мм метални листа, прахово боядисани между които е
поставен метален лист с дебелина 1,2 мм, а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с “Г-образна”
лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими
заключващи системи, всяка с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, изработено от: прахово боядисан метал и минерална вата
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
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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; 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/127620/blindirana-vhodna-vrata-kod-t712-cvyat-byal

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/127619/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирана входна врата 516
Блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 см. и 90/197см. Дебелината на крилото е
70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна, навътре/лява, навътре/дясна.
Покритието е устойчиво на преки атмосферни влияния.Моделът се произвежда в тъмно кафяв цвят(касата и рамката
на крилото) в съчетание със светло кафяв( средна част) .
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава,
дръжки в цвят бронз ,2 бр. независими секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета
допълнителна тип “резе”,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и
шпионка.
Този модел е много подходящ за къщи. Стилна врата с правоъгълни форми и ясно изразена дървесна шарка. Дръжките са
с по-нестандартни форма и ръкохватка. Моделът придава завършен вид на Вашето жилище!
http://obiavidnes.com/obiava/127618/blindirana-vhodna-vrata-516

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/127617/kamagra-gel-za-myje

Инкубатори домашни за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg

Страница 77/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

http://obiavidnes.com/obiava/127616/inkubatori-domashni-za-lyupene-na-yayca

Компас Silva Race S Jet Ляв
Компас Silva Race S Jet Ляв, оптимизиран за състезателно ориентиране, Jet Needle стрелка, система "Spectra", бял
http://obiavidnes.com/obiava/127615/kompas-silva-race-s-jet-lyav

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/127614/kamagra-gold-za-myje

Компас Silva Race 360 Jet Ляв
Компас Silva Race 360 Jet Ляв, оптимизиран за състезателно ориентиране, Jet Needle стрелка, въртяща капсула, бял
http://obiavidnes.com/obiava/127613/kompas-silva-race-360-jet-lyav

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/127612/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Почистване на мазета и тавани в София
Фирма в град София почиства тавани и мазета и изхвърля всякакви отпадъци от тях. Работим коректно, на добри цени.
Повече
за
нас
и
останалите
ни
услуги
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/127611/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya

Почистване на мазета и тавани в София
Фирма в град София почиства мазета и тавани и извозва отпадъците от тях. Работим бързо, коректно, на достъпни
цени. Повече за нас и нашите услуги на http://smetishte.com/pochistvane-mazeta-tavani-izvozvane-smetishte/ и 0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/127610/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya

Почистване на мазета и тавани в София
Фирма в град София почиства мазета и тавани и извозва отпадъците от тях. Работим бързо, коректно, на достъпни
цени. Повече за нас и нашите услуги на http://smetishte.com/pochistvane-mazeta-tavani-izvozvane-smetishte/ и 0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/127609/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya
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Мазето или таванът ви са затрупани с отпадъци. Нямате време да ги почистите. Погледнете на
http://obshtini.com/tavani-mazeta-sofia/ и 088 400 1000. Ние сме фирма в град София, която ще почисти вашите мазета и
тавани бързо и ще изхвърли всички отпадъци от тях.
http://obiavidnes.com/obiava/127608/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-v-sofiya

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
http://obiavidnes.com/obiava/127607/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/127606/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

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/127605/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost
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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/127604/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?
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/127603/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
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конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/127602/prodajba-na-biznes

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж
http://obiavidnes.com/obiava/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.
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Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/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

Страница 86/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

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

Страница 88/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.02.2017

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.
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
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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
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