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Лоша кредитна Помощ
Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129091/losha-kreditna-pomosht

Лоша кредитна Помощ
Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129090/losha-kreditna-pomosht

Имате нужда от кредит?
Здравейте имате амбицията си млад, мислиш или да създадете дейности, но не разполага със средства, за да го
направят. Аз ще бъда много щастлив да се намери заем между-специално с достъпна лихвен процент, ако сте в нужда се
свържете с мен Благодаря :: flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129089/imate-nujda-ot-kredit

Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
Е-мейл: flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129088/imate-nujda-ot-byrz-i-nadejden-pari-kredit

Имате нужда от бърз и надежден пари кредит?
паричното предлагане на кредит за всички сериозно международно особено нуждаещи се от финансова помощ, за друг
проект или .... И т.н. ??? Свържете се директно Е-мейл адрес за удовлетвореността от живота си: Е-мейл:
flavia.groep@europe.com
Е-мейл: flavia.groep@europe.com
http://obiavidnes.com/obiava/129087/imate-nujda-ot-byrz-i-nadejden-pari-kredit

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/129086/3dkoev-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/129085/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични

тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
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яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129084/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Телбод Kangaro DS-425
Телбод Kangaro DS-425, в телбода има вграден антителбод, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/129083/telbod-kangaro-ds-425

Телбод Kangaro HS-10S
Телбод Kangaro HS-10S, с въртяща глава, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/129082/telbod-kangaro-hs-10s

Здраве при жените - zdrave24.bg
Всичко за женското здраве. Полезни статии и новини за това как да сте красиви.
http://obiavidnes.com/obiava/129081/zdrave-pri-jenite---zdrave24bg

Телбод Kangaro LE-210F
Телбод Kangaro LE-210F, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129080/telbod-kangaro-le-210f

Телбод Kangaro DS-45N
Телбод Kangaro DS-45N, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129079/telbod-kangaro-ds-45n

Телбод Kangaro HS-J10
Телбод Kangaro HS-J10, с вграден антителбод, сив
http://obiavidnes.com/obiava/129078/telbod-kangaro-hs-j10

Недвижими имоти в България и Гърция от Инвестиционно строителна борса
Инвестиционно строителна борса (ICB) е водещa агенция, специализирана в продажбата и отдаването под наем на
недвижими имоти в България и Гърция. Разполага с богата и подробна база от данни с имоти на територията на цялата
страна.
http://obiavidnes.com/obiava/129077/nedvijimi-imoti-v-bylgariya-i-gyrciya-ot-investicionno-stroitelna-borsa

Телбод Kangaro HS-J10
Телбод Kangaro HS-J10, с вграден антителбод, син
http://obiavidnes.com/obiava/129076/telbod-kangaro-hs-j10

Телбод Kangaro HS-J10
Телбод Kangaro HS-J10, с вграден антителбод, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129075/telbod-kangaro-hs-j10

Телбод Kangaro Mini 10
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Телбод Kangaro Mini 10, с вграден антителбод, бял
http://obiavidnes.com/obiava/129074/telbod-kangaro-mini-10

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/129073/zaem-do-7000-lv

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129072/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Комплект вендузи за вакуумна терапия
Комплект вендузи за вакуумна терапия - 6 броя вендузи + помпа, 12 бр+ помпа
Вендузната терапия - метод за поддържане на здравето, силата и енергията на организма, заедно с профилактика на
заболяванията в ежедневието.
Съчетава предимствата на традиционните вендузи, избягвайки техните недостатъци.
- Вендузите са прозрачни, за да се наблюдава промяната в цвета на кожата, не се използва огън, не съществува опасност
от изгаряния. - Налягането във вендузите може да се регулира в зависимост от здравословното състояние и физиката на
пациента.
Съчетава терапевтичния ефект на вендузите и магнитната терапия.
Вендузите се прилагат върху акупунктурните точки и лекуват: - вътрешни болести - настинка, бронхит, бронхиална
астма, гастрит. . . - външни болести - шийна спондилоза, лумбаго, междуребрена невралгия, ишиас. . .
Трудно чуплив, удобен и безопасен за употреба, може да се използва както в болници, масажни салони, така и в домашни
условия.
Комплектът е придружен с книжка с описание на примерни схеми за поставянето им (на английски).
Вендузите са с различна големина - от точкови, до големи за гърба.
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http://obiavidnes.com/obiava/129071/komplekt-venduzi-za-vakuumna-terapiya

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.
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/129070/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129069/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,бял,бежав,кафяв,лилав,син,винено червен,червен,светло зелен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/129068/masajna-kushetka--dvusekcionna

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
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www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/129067/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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/129066/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/129065/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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.
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За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129064/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129063/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129062/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129061/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129060/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129059/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
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Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129058/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА :catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129057/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa-catherinemoutier13gmailcom

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129056/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129055/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129054/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129053/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa
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ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129052/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129051/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129050/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129049/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
http://obiavidnes.com/obiava/129048/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО В 48 ЧАСА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
Удоволствие за мен да се справят с вас, ако сте в добра воля.
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http://obiavidnes.com/obiava/129047/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo-v-48-chasa

Матрица за лаптоп LG Display LP156WF4-SPU1
Матрица за лаптоп LG Display LP156WF4-SPU1, 15.6" (39.60cm) Full HD IPS 1920:1080 pix., гланцирана
http://obiavidnes.com/obiava/129046/matrica-za-laptop-lg-display-lp156wf4-spu1

Матрица за лаптоп CMO N156B6-L0B
Матрица за лаптоп CMO N156B6-L0B, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., гланцирана
http://obiavidnes.com/obiava/129045/matrica-za-laptop-cmo-n156b6-l0b

Матрица за лаптоп CPT CLAA156WA01A
Матрица за лаптоп CPT CLAA156WA01A, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., гланцирана
http://obiavidnes.com/obiava/129044/matrica-za-laptop-cpt-claa156wa01a

Матрица за лаптоп LG Display LP156WD1-TLB2
Матрица за лаптоп LG Display LP156WD1-TLB2, 15.6" (39.60cm) Wide HD+ 1600:900 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129043/matrica-za-laptop-lg-display-lp156wd1-tlb2

Матрица за лаптоп Samsung LTN156KT06-801
Матрица за лаптоп Samsung LTN156KT06-801, 15.6" (39.60cm) Wide HD+ 1600:900 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129042/matrica-za-laptop-samsung-ltn156kt06-801

Матрица за лаптоп Samsung LTN156AT05
Матрица за лаптоп Samsung LTN156AT05, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129041/matrica-za-laptop-samsung-ltn156at05

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/129040/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Телевизор Samsung 65KS9500
Телевизор Samsung 65KS9500, с подарък тонколони Logitech Z313, 65"(165.1 cm), 4K UltraHD Smart Curved TV,
DVB-T2/C/S2, Wi-Fi,LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/129039/televizor-samsung-65ks9500

Телевизор Samsung 60KS7002
Телевизор Samsung 60KS7002, с подарък тонколони Logitech Z313, 60" (152.4 cm), 4K SUHD Smart LED TV, DVB-T2/C/S2,
Wi-Fi, LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/129038/televizor-samsung-60ks7002
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Матрица за лаптоп CMI N156BGE-E42
Матрица за лаптоп CMI N156BGE-E42, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., гланцирана
http://obiavidnes.com/obiava/129037/matrica-za-laptop-cmi-n156bge-e42

Матрица за лаптоп LG Display LP156WH4-TLB1
Матрица за лаптоп LG Display LP156WH4-TLB1, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129036/matrica-za-laptop-lg-display-lp156wh4-tlb1

Матрица за лаптоп IVO NT156FHM-N41
Матрица за лаптоп IVO NT156FHM-N41, 15.6" (39.60cm) Full HD TN 1920:1080 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129035/matrica-za-laptop-ivo-nt156fhm-n41

Курс за Сервитьори от 03 април 2017г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация. Практическо обучение по Силвър сървис.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към
Министерството на външните работи
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/129034/kurs-za-servityori-ot-03-april-2017g

Курс за Бармани от 03 април 2017г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в оборудван бар и учебен кабинет. Приготвяне на:
- Високоалкохолни коктейли в шейкър, барова чаша, шотове
- Безалкохолни коктейли
- Топли напитки и кафета
- Шейкове, смутита, фрапета, айс коктейли
- Украси на коктейлите. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/129033/kurs-za-barmani-ot-03-april-2017g

Курс за Готвачи от 03 април 2017 г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
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програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/129032/kurs-za-gotvachi-ot-03-april-2017-g

Адаптер Estillo DT-120
Адаптер Estillo DT-120, PCI-E x4 към M.2 слот
http://obiavidnes.com/obiava/129031/adapter-estillo-dt-120

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви. http://varna.porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/129030/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Монитор Samsung C24FG70FQU с подарък клавиатура Logitech G103 Gaming
Монитор Samsung C24FG70FQU с подарък клавиатура Logitech G103 Gaming, 23.5" (59.69 cm) VA панел, Full HD, 1ms,
3000:1, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/129029/monitor-samsung-c24fg70fqu-s-podaryk-klaviatura-logitech-g103-gaming

Интериорна врата Gradde Zwinger
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 чинчила с дебелина 4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
http://obiavidnes.com/obiava/129028/interiorna-vrata-gradde-zwinger

Юридическо Съдействие за 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/129027/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

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 .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129026/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129025/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/129024/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
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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/129023/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-2
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено матирано стъкло с
гравюра.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността
при счупване. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре,
лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от
едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/129022/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-2

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/129021/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Матрица за лаптоп Samsung LTN156HL01-801
Матрица за лаптоп Samsung LTN156HL01-801, 15.6" (39.60cm) Full HD PLS 1920:1080 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129020/matrica-za-laptop-samsung-ltn156hl01-801

Mods by SwS
Проверка нового мода и базы
Mods by SwS
http://obiavidnes.com/obiava/129019/mods-by-sws

Блиндирана входна врата модел T-102, панел Бял
Входна блиндирана врата, изработена от 1.2мм прахово боядисан метал и 10мм MDF фрезован панел с ламинатно
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покритие.
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF ламинирани панела, между които е поставен метален лист с
дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж за шумо и топло изолация от минерална вата, с допълнително метално оребряване.
Дебелината на крилото е 70мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е регулируема, с первази за от двете страни. Вратата може да се предложи за зид с дебелина от 150мм до
440мм. Вратата е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с “Г-образна” лайсна
на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF моноблок, всяка с по три активни шипа, като е добавена
и трета, скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна. Патронът на горната ключалка от вътрешната страна
е с фабрично поставен “върток”, вместо ключ, служещ за улеснение при заключване.
Входни врати серия „Панел“ са снабдени с шест пасивни шипа, които влизат в касата при затворено състояние на
вратата.
1. Минерална вата, служеща за шумо и топло изолация;
2. Метално оребряване;
3. Вътрешна метална рамка;
4. Капачка против разбиване и бронировка на патрона;
5. Скрита секретна ключалка тип „резе“;
6. Заключваща система;
7. Метална шина;
8. Шпионка;
9. Пасивен шип;
10. MDF фрезовани панели с ламинатно или лакирано покритие.
Комплекта включва:
Крило;
Регулируема каса;
Обков, който включва: 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 и трета допълнителна ключалка;
Бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване.
http://obiavidnes.com/obiava/129018/blindirana-vhodna-vrata-model-t-102-panel-byal

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/129017/zaem-do-7000-lv
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Матрица за лаптоп Samsung LTN156KT01-003
Матрица за лаптоп Samsung LTN156KT01-003, 15.6" (39.60cm) Wide HD+ 1600:900 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129016/matrica-za-laptop-samsung-ltn156kt01-003

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/129015/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Телевизор Samsung UE55KU6402U
Телевизор Samsung UE55KU6402U, с подарък тонколони Logitech Z313, 55"(139.7 cm), 4K UltraHD Smart Curved TV,
DVB-T2/C/S2, Wi-Fi,LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/129014/televizor-samsung-ue55ku6402u

Матрица за лаптоп LG Display LP156WHB-TPH1
Матрица за лаптоп LG Display LP156WHB-TPH1, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129013/matrica-za-laptop-lg-display-lp156whb-tph1

Телевизор Samsung 55KS8002 с подарък тонколони Logitech Z313
Телевизор Samsung 55KS8002 с подарък тонколони Logitech Z313, 55" (139.7 cm) 4K UHD LED Smart TV, DVB-T2/C/S2/X2,
Wi-Fi, LAN, 4x HDMI, 3x USB, HDR технология, 2300 PQI
http://obiavidnes.com/obiava/129012/televizor-samsung-55ks8002-s-podaryk-tonkoloni-logitech-z313

Матрица за лаптоп LG Display LP156WF6-SPM2
Матрица за лаптоп LG Display LP156WF6-SPM2, 15.6" (39.60cm) Full HD AH-IPS 1920:1080 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129011/matrica-za-laptop-lg-display-lp156wf6-spm2

Матрица за лаптоп AU Optronics B156XTT01.1
Матрица за лаптоп AU Optronics B156XTT01.1, 15.6" (39.60cm) WXGAP+ 1366:768 pix., матова
http://obiavidnes.com/obiava/129010/matrica-za-laptop-au-optronics-b156xtt011

Монитор Samsung C27FG70FQU с подарък клавиатура Logitech G103 Gaming
Монитор Samsung C27FG70FQU с подарък клавиатура Logitech G103 Gaming, 27" (68.58 cm) VA панел, Full HD, 1ms,
3000:1, 350cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/129009/monitor-samsung-c27fg70fqu-s-podaryk-klaviatura-logitech-g103-gaming

Телевизор Samsung 55KS7502 с подарък тонколони Logitech Z313
Телевизор Samsung 55KS7502 с подарък тонколони Logitech Z313, 55" (139.7 cm) 4K UltraHD Smart TV, DVB-T2/C/S2, Wi-Fi,
LAN, 4x HDMI, 3x USB
http://obiavidnes.com/obiava/129008/televizor-samsung-55ks7502-s-podaryk-tonkoloni-logitech-z313

бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
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Аз съм бизнес дама, които предлагат кредити за всички лица в затруднено положение с лихвен процент от 3%.
Призовавам всички хора в затруднено положение, моля свържете се с мен, така че аз мога да ви помогна.
http://obiavidnes.com/obiava/129007/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

Телбод Kangaro LE-45F
Телбод Kangaro LE-45F, с индикатор за съдържанието на телчетата, син
http://obiavidnes.com/obiava/129006/telbod-kangaro-le-45f

Хладилник с фризер LG GSJ760WBXV
Хладилник с фризер LG GSJ760WBXV, клас А+, 601 л. общ обем, Total No Frost, LED дисплей, диспенсър за вода и лед, черен
http://obiavidnes.com/obiava/129005/hladilnik-s-frizer-lg-gsj760wbxv

HTC U Play(черен)
HTC U Play(черен), поддържа 2 Sim карти, 4G, 5.2" (13.21 cm) Full HD LCD дисплей, осемядрен MediaTek Helio
P10(4x2.0GHz & 4x1.1GHz Cortex A-53), 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 16 & 16 Mpix camera, Android, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/129004/htc-u-playcheren

Телбод Kangaro LE-45F
Телбод Kangaro LE-45F, с индикатор за съдържанието на телчетата, сив
http://obiavidnes.com/obiava/129003/telbod-kangaro-le-45f

Телбод Kangaro LE-45F
Телбод Kangaro LE-45F, с индикатор за съдържанието на телчетата, червен
http://obiavidnes.com/obiava/129002/telbod-kangaro-le-45f

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата фауна и флора
http://obiavidnes.com/obiava/129001/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

Зидане на тераси-Усвояване на тераса
Демонтаж на съществуваща конструкция.
Зидане с итонг.
Монтаж на дограма.
Шпакловане от вън и вътре.
Полагане на изолация.
Дървена конструкция (покрив)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/129000/zidane-na-terasi-usvoyavane-na-terasa

Строителни услуги боя, шпакловка и др.
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/128999/stroitelni-uslugi-boya-shpaklovka-i-dr

хидроизолация от професионалисти
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/128998/hidroizolaciya-ot-profesionalisti

Покривни ремонти - Американски улуци
.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/128997/pokrivni-remonti---amerikanski-uluci

бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
Здравейте,
В областта на финансите, инвестициите и заеми между физически лица са специализирани, аз предложа услугите си на
всички лица, с добър характер и преди всичко да бъде в състояние да изпълни задълженията си. Аз се изкачи в следните
области:
Персоналът, консолидация, реорганизация, търговски, студент, коли, Разни / Други, бизнес, селското стопанство, IT,
услуги Общество за интелектуална собственост, индустриалци, хора на изкуството, модата, медицина на медиите,
ипотека, недвижими имоти.
За всякаква допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с мен.
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/128996/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica
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бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
Здравейте,
В областта на финансите, инвестициите и заеми между физически лица са специализирани, аз предложа услугите си на
всички лица, с добър характер и преди всичко да бъде в състояние да изпълни задълженията си. Аз се изкачи в следните
области:
Персоналът, консолидация, реорганизация, търговски, студент, коли, Разни / Други, бизнес, селското стопанство, IT,
услуги Общество за интелектуална собственост, индустриалци, хора на изкуството, модата, медицина на медиите,
ипотека, недвижими имоти.
За всякаква допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с мен.
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/128995/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

Настолен компютър PC "The Dexter"
Настолен компютър PC "The Dexter", двуядрен Intel Celeron G3930 2.9GHz , 4GB RAM, 500GB HDD, 2x USB 3.0,
клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/128994/nastolen-kompyutyr-pc-the-dexter

Здравейте г-н и г-жа
Аз Mdme Marie Antoinette Sibiril търговски практикуващ в няколко области на дейностите и след финансовите
затруднения, понесени от много хора в света, реших заедно с моите адвокати и моя адвокат да отпусне заем между
физически лица и всички, които са в нужда.
Така че за вашите нужди заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, или да се съживи
дейността си или за даден проект, най-накрая да прекъсне застоя, които причиняват банки от отхвърлянето на вашите
кредити досиетата аз съм в състояние да дават заеми, вариращи от 5000 до EURO 500,000 EURO с лихвен процент от
3% до сумата, която трябва и с условия за погасяване, които правят живота по-лесен. Това са области, в които можем
да помогнем:
Финансова *
* Home Loan
* Инвестиционен кредит
* Auto Loan
* дълг
http://obiavidnes.com/obiava/128993/zdraveyte-g-n-i-g-jaaz-mdme-marie-antoinette-sibiril-tyrgovski-praktikuvasht-v-n

Здравейте г-н и г-жа
Аз Mdme Marie Antoinette Sibiril търговски практикуващ в няколко области на дейностите и след финансовите
затруднения, понесени от много хора в света, реших заедно с моите адвокати и моя адвокат да отпусне заем между
физически лица и всички, които са в нужда.
Така че за вашите нужди заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, или да се съживи
дейността си или за даден проект, най-накрая да прекъсне застоя, които причиняват банки от отхвърлянето на вашите
кредити досиетата аз съм в състояние да дават заеми, вариращи от 5000 до EURO 500,000 EURO с лихвен процент от
3% до сумата, която трябва и с условия за погасяване, които правят живота по-лесен. Това са области, в които можем
да помогнем:
Финансова *
* Home Loan
* Инвестиционен кредит
* Auto Loan
* дълг
http://obiavidnes.com/obiava/128992/zdraveyte-g-n-i-g-jaaz-mdme-marie-antoinette-sibiril-tyrgovski-praktikuvasht-v-n
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бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
Здравейте на всички ваши финансови нужди, организиране на финансите още е да предостави кратко и дългосрочни
частни заеми, вариращи от 5000 евро до 10.000000 евро за всеки, сериозни, надеждни и честни, които желаят да
направят заем. My лихвен процент е 3% в зависимост от заетата сума и продължителността на връщане на
средствата, като особено аз не искам да нарушават закона за лихварство. Можете да платите 5 до 35 години максимум
в зависимост от размера назаем. Трябва да се направи заем: Това са областите, в които мога да ви помогнат да: *
Финансиране * Недвижими имоти заеми * Инвестиционни кредити * Auto заем * втора ипотека * Лични заеми * Не
доказателство, необходима за подкрепа на всеки един човек в затруднение сте остана забранява банка и не е нужно
благоволението на банките или по-добре имате проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна или нужда от
пари, за да плащат сметките, фонд инвестиционни дружества. Нашата организация не е банка и ние не искаме много
документи. Така че, ако имате нужда от заем, не се колебайте да се свържете с мен за повече информация относно
моите условия. Моля, свържете се с мен директно чрез имейл
http://obiavidnes.com/obiava/128991/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
Аз съм пенсиониран банкер, който работи на сърцето с моята банка. Имам много пари в сметката ми и ми грижа е да се
помогне на хората не разполагат с необходимите средства, за да завърши своя проект, аз се помогне на хората сериозни
и честни, който може да изплати този заем в обичайното време. Това ще остави задачата да работи в тясно
сътрудничество с адвоката си за процедурите, използвани, за да завършите тази сделка. Предлагам краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни заеми от 2000 EURO 500,000 EURO и извън нея. Моята зъбер се прави с интерес от 3%.
http://obiavidnes.com/obiava/128990/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
Здравейте господине / госпожо Нека се свържем с вас в този ден. Искам да ви информирам, че съм физическо лице, което
предлага финансови заеми, за да помогне на хората в нужда. Ние не сме без пренебрегнем факта, че кризата с опит от
нашия континент е отслабнала нашите банки и финансови институции с номера. Бих искал да споделя доставка ми на
кредити или заеми на пари между частност, този заем е за всеки, независимо дали безработни или забранява банка файл.
Аз също се обръщам към хората, които са в нужда и търсят финансиране, за да видят своите проекти или да изплати
дълговете си. Аз ви предложим заем в размер на 1 000 EURO 5 милиона евро за всички лица, могат да го изплати с лихва
от 3% за всеки, интересуващ пишете ми, някой не сериозно, да се въздържи. Само честен и надежден. Свържете се с
мен.
http://obiavidnes.com/obiava/128989/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

бърза оферта заем между сериозни и честни лица.
Здравейте господине / госпожо Нека се свържем с вас в този ден. Искам да ви информирам, че съм физическо лице, което
предлага финансови заеми, за да помогне на хората в нужда. Ние не сме без пренебрегнем факта, че кризата с опит от
нашия континент е отслабнала нашите банки и финансови институции с номера. Бих искал да споделя доставка ми на
кредити или заеми на пари между частност, този заем е за всеки, независимо дали безработни или забранява банка файл.
Аз също се обръщам към хората, които са в нужда и търсят финансиране, за да видят своите проекти или да изплати
дълговете си. Аз ви предложим заем в размер на 1 000 EURO 5 милиона евро за всички лица, могат да го изплати с лихва
от 3% за всеки, интересуващ пишете ми, някой не сериозно, да се въздържи. Само честен и надежден. Свържете се с
мен.
http://obiavidnes.com/obiava/128988/byrza-oferta-zaem-mejdu-seriozni-i-chestni-lica

Телбод Kangaro LE-45F
Телбод Kangaro LE-45F, с индикатор за съдържанието на телчетата, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128987/telbod-kangaro-le-45f

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
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туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128986/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128985/detoksikatori

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128984/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Нагревки с инфрачервена лампа при синузит
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128983/nagrevki-s-infrachervena-lampa-pri-sinuzit

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128982/alkoholni-testeri-dregeri
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Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128981/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Овлажнител на въздух
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128980/ovlajnitel-na-vyzduh

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128979/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронна система за омекотяване на варовикова вода - ТехноМаг
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128978/elektronna-sistema-za-omekotyavane-na-varovikova-voda---tehnomag

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net
или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128977/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
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Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128976/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Активатор за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128975/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128974/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Домашен дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Две години гаранция. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/128973/domashen-destilator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/128972/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
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компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128971/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Юридическо Съдействие за 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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/128970/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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
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http://obiavidnes.com/obiava/128969/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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/128968/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni
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HTC U Ultra(черен)
HTC U Ultra(черен), поддържа 2 Sim карти, 4G, 5.7" (14.48 cm) WQHD LCD дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon
821(2x2.15GHz & 2x1.6GHz Kryo ядра), 4GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 12 & 16 Mpix camera, Android, 170g
http://obiavidnes.com/obiava/128967/htc-u-ultracheren

СЕКС ИГРА С ЕДНА ХУБАВА ЖЕНА, НЕ ТИ ЛИ СЕ ИСКА ТОВА?
ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР 191999

ИЗПРАТИ МИ СМС С

СЕКС ИГРА С ЕДНА ХУБАВА ЖЕНА, НЕ ТИ ЛИ СЕ ИСКА ТОВА? ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР
191999
http://obiavidnes.com/obiava/128966/seks-igra-s-edna-hubava-jena-ne-ti-li-se-iska-tova---izprati-mi-sms-s-tekst-sk

НЕКА ТЕ ПОДУША,МАЙ СМЕ ОТ ЕДНА ПОРОДА DSM 090 363 069
НЕКА ТЕ ПОДУША,МАЙ СМЕ ОТ ЕДНА ПОРОДА DSM 090 363 069
http://obiavidnes.com/obiava/128965/neka-te-podushamay-sme-ot-edna-poroda-dsm-090-363-069

УДРЯ МЕ ХОРМОНА ЗВЪННИ НА ТЕЛЕФОНА ... GSM: 090 363 049
УДРЯ МЕ ХОРМОНА ЗВЪННИ НА ТЕЛЕФОНА ... GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/128964/udrya-me-hormona--zvynni-na-telefona--gsm-090-363-049

Кандидатствай за бърз кредит
Кандидатствай за бърз кредит
http://obiavidnes.com/obiava/128963/kandidatstvay-za-byrz-kredit

Телбод Kangaro LE-45F
Телбод Kangaro LE-45F, в телбода има вграден антителбод, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128962/telbod-kangaro-le-45f

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/128961/remont-na-pokrivi

Купувам земеделска земя
Купувам земеделска земяв землището на с.Копривец, общ.Бяла, обл.Русе
телефон за връзка: 0883 444 614 Радосвета Николова
http://obiavidnes.com/obiava/128960/kupuvam-zemedelska-zemya

Купувам земеделска земя в землището на с.Копривец, общ.Бяла, обл.Русе
Купувам земеделска земя в землището на с.Копривец, общ.Бяла, обл.Русе
http://obiavidnes.com/obiava/128959/kupuvam-zemedelska-zemya-v-zemlishteto-na-skoprivec-obshtbyala-oblruse

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
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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
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/128958/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

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/128957/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol

HTC U Ultra(бял)
HTC U Ultra(бял), поддържа 2 Sim карти, 4G, 5.7" (14.48 cm) WQHD LCD дисплей, четириядрен Qualcomm Snapdragon
821(2x2.15GHz & 2x1.6GHz Kryo ядра), 4GB RAM, 64GB Flash памет(+microSD слот), 12 & 16 Mpix camera, Android, 170g
http://obiavidnes.com/obiava/128956/htc-u-ultrabyal

Експандер за ръце и тяло Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Експандер за ръце и тяло
Мултифункционален уред за фитнес "Multi Flex Pro"
Мулти Флекс Про - фитнес уред с ластици и колела:
За покачване на мускулната маса.
За тонус и обща тренировка - с голям спектър от упражнения
За профилактични и рехабилитационни програми.
Уредът за фитнес "Multi Flex Pro" се състои от тяло (подложка) с два ластика, към краищата на които са прикрепени
ръкохватки с колела.
Предвидена е възможността за регулиране на натоварването - чрез скъсяване на ластиците, ползвайки
ограничителните тампони, находящи се във вътрешната част на опорното тяло.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128955/ekspander-za-ryce-i-tyalo--multifunkcionalen-ured-za-fitnes-multi-flex-pro

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
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Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128954/masajna-kushetka-magicpro

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
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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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128953/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/128952/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
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Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128951/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128950/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane
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Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128949/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/128948/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Телбод Kangaro LE-10
Телбод Kangaro LE-10, в телбода има вграден антителбод, сив
http://obiavidnes.com/obiava/128947/telbod-kangaro-le-10
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Представяне на мъжки часовник AVI-8 Hawker Harrier II AV-4001-04
AVI-8 Hawker Harrier II AV-4001-04 е авиационен мъжки часовник, който изглежда страхотно на китката. Тук ще ви
покажем още какво ще харесвате в този часовник, не само неговата достъпна цена. Ние наистина обичаме
комбинацията от ретро изглеждаща кожена каишка и PVD покритието, които в края на краищата правят часовника
уникален, а не просто стандартен пилотски часовник.
Часовникът не е малък, той е с 42 мм диаметър на корпуса. Въпреки това, часовникът стои удобно на китката,
благодарение на своята лека конструкция. Подробностите му са много забележителни, а ние не виждаме нищо, от което
можем да се оплачем. Стрелките са перфектно проектирани и Ви дават възможност да разпознаете време само с един
бърз поглед. Те са в черно и са много различими, въпреки зеления циферблат, който мислим, че е съвпадаща комбинация.
Кожената каишка също е от топ ниво, като се усеща много добре върху ръката. Тя е от висококачествена кожа в ретро
кафяв цвят. Също е мека и гъвкава, а белия шев върху нея показва, че е изработена майсторски.
Функциите на модела AVI-8 Hawker Harrier II AV-4001-04 са наистина страхотни. Големите му черни стрелки
изобразяват стандартните показатели, като минути, часове и секунди. Има и три допълнителни циферблата на
часовника за хронограф функцията. В горната част на 12 часа се отчита 1/10-та от секундата, на 6 часа са секундите,
а на 9 часа се отчитат минутите. Точността на му се потвърждава от висококачествения японски механизъм.
Характеристики на продукта
Авиационен дизайн
Японски кварцов механизъм
Кафява винтидж каишка от кожа
Водоустойчивост до 5 АТМ
Корпус от висококачествена неръждаема стомана
Положителни черти
Голяма функционалност
Изключителен дизайн
Здрава конструкция
Отрицателни качества
Стъклото не е от сапфир
Заключение
Ние наистина оценяваме излъчването на мъжки часовник AVI-8 Hawker Harrier II AV-4001-04. Той има за цел да въведе нов
подход, за това как трябва да изглежда един часовник. Моделът изглежда съвсем различно от това, което ние
обикновено намираме в другите часовници. Темата за авиацията е освежаващ начин за предоставяне на различен поглед
върху часовниците. Това е един изключителен часовник, който определено си струва да закупите.
Може да поръчате онлайн за 549 лв. от тук.
http://obiavidnes.com/obiava/128946/predstavyane-na-myjki-chasovnik-avi-8-hawker-harrier-ii-av-4001-04

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128945/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128944/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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/128943/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128942/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/128941/cours-de-bulgare-pour-trangers

Хелен Дорон – безплатен демо урок за деца до 3 години
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Искате да се запознаете с метода Хелен Дорон? Искате да видите как детето Ви би реагирало по време на урок? Елате
на напълно безплатен пробен урок в Хелен Дорон София Център! Местата са ограничени и присъствието е само с
предварително записване!
http://obiavidnes.com/obiava/128940/helen-doron--bezplaten-demo-urok-za-deca-do-3-godini

Телбод Kangaro LE-10
Телбод Kangaro LE-10, в телбода има вграден антителбод, син
http://obiavidnes.com/obiava/128939/telbod-kangaro-le-10

Блиндирана входна врата, модел Т-102 бяла
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните
посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена каменна вата. Лицевият и задният
панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да
облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 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. Патронът на горната
ключалка от вътрешната страна е с фабрично поставен „върток“, служещ за улеснение при заключване.
http://obiavidnes.com/obiava/128938/blindirana-vhodna-vrata--model-t-102-byala

Телбод Kangaro LE-10
Телбод Kangaro LE-10, в телбода има вграден антителбод, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128937/telbod-kangaro-le-10

Интериорна врата Gradde Simpel
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.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
Възможните размери на вратата с касата са:
648/1995, 748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
644/1990, 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/128936/interiorna-vrata-gradde-simpel
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Интериори врати от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/128935/interiori-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Интериорна врата Gama 202, цвят Златен дъб
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/128934/interiorna-vrata-gama-202-cvyat-zlaten-dyb

Телбод Kangaro LE-10
Телбод Kangaro LE-10, в телбода има вграден антителбод, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128933/telbod-kangaro-le-10

Телбод Kangaro LE-10FR
Телбод Kangaro LE-10FR, син
http://obiavidnes.com/obiava/128932/telbod-kangaro-le-10fr

Телбод Kangaro LE-10F
Телбод Kangaro LE-10F, в телбода има вграден антителбод, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128931/telbod-kangaro-le-10f

Телбод Kangaro LE23S13QL
Телбод Kangaro LE23S13QL, има въртяща глава, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128930/telbod-kangaro-le23s13ql

Телбод Kangaro DS-35
Телбод Kangaro DS-35, в телбода има вграден антителбод, сив
http://obiavidnes.com/obiava/128929/telbod-kangaro-ds-35

Телбод Kangaro DS-35
Телбод Kangaro DS-35, в телбода има вграден антителбод, син
http://obiavidnes.com/obiava/128928/telbod-kangaro-ds-35

Телбод Kangaro DS-35
Телбод Kangaro DS-35, в телбода има вграден антителбод, червен
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http://obiavidnes.com/obiava/128927/telbod-kangaro-ds-35

Телбод Kangaro DS-35
Телбод Kangaro DS-35, в телбода има вграден антителбод, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128926/telbod-kangaro-ds-35

Прахосмукачка Samsung VC15QSNMARD
Прахосмукачка Samsung VC15QSNMARD, без торба, 1.500W, 1.5 л. капацитет за прах, EPA филтър, червена
http://obiavidnes.com/obiava/128925/prahosmukachka-samsung-vc15qsnmard

Телевизор Arielli LED-32DN5T
Телевизор Arielli LED-32DN5T, 32" (81.28 cm) HD Ready, DVB-T,DVB-C, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/128924/televizor-arielli-led-32dn5t

Плотер Canon imagePROGRAF PRO-1000
Плотер Canon imagePROGRAF PRO-1000, 2400 x 1200 dpi, 1GB, 3.0" (7.62 cm) дисплей, клас 17", Wi-Fi, Lan100, A2
http://obiavidnes.com/obiava/128923/ploter-canon-imageprograf-pro-1000

Курсове по английски, испански и немски език Бургас
Център за езици "Глобус" е сред топ имената в областта си в цял Бургас. Предоставяме висококачествени устни и
писмени преводи и легализиране на документи. Езиковата ни школа е известна с резултатните курсове по английски език,
както и програми по руски, немски, испански език за напреднали и начинаещи. Част от нашия екип са уважавани
преводачи и преподаватели с богат опит.
http://obiavidnes.com/obiava/128922/kursove-po-angliyski-ispanski-i-nemski-ezik-burgas

Скенер Canon imageFORMULA ScanFront 400
Скенер Canon imageFORMULA ScanFront 400, 600 x 600 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, 3x USB 2.0, Lan1000, 10.1"
(25.65 cm) TFT цветен сензорен дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/128921/skener-canon-imageformula-scanfront-400

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/128920/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Преносим скенер Canon imageFORMULA P-208II
Преносим скенер Canon imageFORMULA P-208II, 600 x 600 dpi, A4, двустранно сканиране, ADF, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/128919/prenosim-skener-canon-imageformula-p-208ii

Хоризонтален фризер Whirlpool WHE3933
Хоризонтален фризер Whirlpool WHE3933, клас А+, 390 общ обем, 6th Sense, 4 чекмеджета, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128918/horizontalen-frizer-whirlpool-whe3933
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Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128917/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128916/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Дестилатор за вода от ТехноМаг
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128915/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128914/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Мини вибрационна пералня от ТехноМаг
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128913/mini-vibracionna-peralnya-ot-tehnomag

Уреди за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията -
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подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128912/uredi-za-srebyrna-voda-dr-silver

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128911/ovlajniteli-na-vyzduha

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128910/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128909/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128908/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Душ-слушалка с турмалин от ТехноМаг
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
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срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128907/dush-slushalka-s-turmalin-ot-tehnomag

Детоксикатори
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128906/detoksikatori

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128905/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128904/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
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Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128903/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128902/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

Мини компютър Asus ROG GR8 II-T032Z
Мини компютър Asus ROG GR8 II-T032Z, четириядрен Kaby Lake Intel Core i5-7400 3.00/3.50GHz, NVIDIA GeForce GTX
1060 3GB GDDR5, 8GB DDR4 RAM, 256GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/128901/mini-kompyutyr-asus-rog-gr8-ii-t032z

Табата тренировка в София
Ефективно отслабване с най-интензивните табата тренировки в София
за постигане на функционално тяло, здраве, аеробен и анаеробен капацитет,
http://obiavidnes.com/obiava/128900/tabata-trenirovka-v-sofiya

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000:catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128899/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000catherinemoutier13gmailcom

Покер новини и играчи
Информация за професионални покер играчи и актуални покер новини.
http://obiavidnes.com/obiava/128898/poker-novini-i-igrachi

Бебешки колички от вносител, качествени, издържливи и на ниски цени
Качествени и модерни бебешки комбинирани колички от вносител.
Ниски цени и разнообразие от цветове.
http://obiavidnes.com/obiava/128897/bebeshki-kolichki-ot-vnositel-kachestveni-izdyrjlivi-i-na-niski-ceni

Онлайн покер новини
Покер онлайн - новини, промоции, стратегии, покер зали и играчи.
Виж всичко за онлайн покера на bgpokeronline.com.
http://obiavidnes.com/obiava/128896/onlayn-poker-novini

Бетинг стратегии и новини
Актуани новини,стратегии и прогнози за спортни залози.
Виж всичко за бетинга на bettingstrategy.info.
http://obiavidnes.com/obiava/128895/beting-strategii-i-novini
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кредити между физически лица от 3000 до € 500.000:catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128894/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000catherinemoutier13gmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000:catherinemoutier13@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128893/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000catherinemoutier13gmailcom

Видеокамера Canon LEGRIA HF R88
Видеокамера Canon LEGRIA HF R88, Full HD, 3.0" (7.62 cm) LCD сензорен дисплей, 32x оптично увеличение, 16GB Flash
памет, SDXC/SDHC слот, USB mini (TypeB), mini HDMI, Wi-Fi, NFC
http://obiavidnes.com/obiava/128892/videokamera-canon-legria-hf-r88

Видеокамера Canon LEGRIA HF R86
Видеокамера Canon LEGRIA HF R86, Full HD, 3.0" (7.62 cm) LCD сензорен дисплей, 32x оптично увеличение, 16GB Flash
памет, SDXC/SDHC слот, USB mini (TypeB), mini HDMI, Wi-Fi, NFC
http://obiavidnes.com/obiava/128891/videokamera-canon-legria-hf-r86

Изграждане на мълниезащита - Парадайс Електрик Консулт
Парадайс Електрик Консулт ЕООД извършва консултантски и специализирани инженерингови услуги в областта на
мълниезащитата, заземяването и катодната защита от корозия. Фирмата предлага и защита срещу пренапрежение,
електромагнитна съвместимост, изграждане на електрически инсталации и услуги, свързани с енергийния мениджмънт.
http://obiavidnes.com/obiava/128890/izgrajdane-na-mylniezashtita---paradays-elektrik-konsult

Солитекс – експертните ИТ услуги
Solitex предоставя експертни ИТ услуги от края на 2008 година. До сега са помогнали на десетки компании за повишаване
на производителността и рентабилността, превръщайки ИТ в рационализирана част от операциите.
http://obiavidnes.com/obiava/128889/soliteks--ekspertnite-it-uslugi

Видеокамера Canon LEGRIA HF R806
Видеокамера Canon LEGRIA HF R806, Full HD, 3.0" (7.62 cm) LCD сензорен дисплей, 32x оптично увеличение, SDXC/SDHC
слот, USB mini (TypeB), mini HDMI, Wi-Fi, NFC, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128888/videokamera-canon-legria-hf-r806

Интериорни врати от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/128887/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Телбод Centrum 83011
Телбод Centrum 83011, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128886/telbod-centrum-83011

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
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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/128885/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/128884/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: 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
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http://obiavidnes.com/obiava/128883/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian Language for foreigner speakers through the following
languages: English , Russian , French from A-level – beginners to D level – proficiency.
An opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student. No textbook needed - the language school offers
its own learning system and methods, highly skilled teachers, audio and video lessons. All materials are free .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address: Ivan Vazov, 32 Michail Bobotinov Str, bl 5, entr В, fl 1, ap.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128882/bulgarian-for-foreigners

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/128881/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
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науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/128880/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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/128879/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Лаптоп HP 250 G5 (W4N32EA) с подаръци мишка HP x4500 и слушалки HP Stereo Headphone
H3100
Лаптоп HP 250 G5 (W4N32EA) с подаръци мишка HP x4500 и слушалки HP Stereo Headphone H3100, четириядрен Braswell
Intel Pentium N3710 1.6/2.56GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, Windows 10, 1.96kg
http://obiavidnes.com/obiava/128878/laptop-hp-250-g5-w4n32ea-s-podaryci-mishka-hp-x4500-i-slushalki-hp-stereo-headph
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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
www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128877/sigurna-rabota

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/128876/detektivska-agenciya-star-0885350440

Smart Care проектиране на вашата нова баня
Тук ще намерите промоционални предложения от Смарт Кеър до -50%. Специални предложения за душ кабини, паравани,
гранитогрес, плочки за баня, смесители, санитария, линейни и точкови сифони, вградени казанчета, мебели за баня,
огледала за баня.
http://obiavidnes.com/obiava/128875/smart-care-proektirane-na-vashata-nova-banya

Телбод Centrum 82701
Телбод Centrum 82701, с метална основа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128874/telbod-centrum-82701

Метална входна врата модел 132-D1
"Блиндирана входна врата. изработена от два релефни метални панела, допълнително оребрена с метални профили. За
изолация са използвани фино пресовани дървесни частици.
Бравата заключва вратата в три посоки - нагоре, надолу и встрани.
Пантите са вътрешни, скрити в касата.
Касата е щокова, с первази за от едната страна.
Размери: 86/197 см.; 90/197 см.; 96/200 см., в зависимост от модела.
Окомплектовка: крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с 5 ключа + 2 бр. монтажни, иноксова дръжка,
шпионка, гумени уплътнения на крилото и на касата, вградени в касата панти."
http://obiavidnes.com/obiava/128873/metalna-vhodna-vrata-model-132-d1
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Телбод Centrum 82376 Ergonomic
Телбод Centrum 82376 Ergonomic, сив
http://obiavidnes.com/obiava/128872/telbod-centrum-82376-ergonomic

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128871/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
http://obiavidnes.com/obiava/128870/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

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.
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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.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/128869/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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
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O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128868/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
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
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1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/128867/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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/128866/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/128865/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 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/128864/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 – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 20.04.2017 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/128863/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Курс по испански език – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 25.03.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128862/kurs-po-ispanski-ezik--a1

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 26.03.2017 Цена: 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128861/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

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 13.30 до 16.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 200
лв. Начало : 25.03.2017
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/128860/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21

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
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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/128859/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Юридическо Съдействие за 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/128858/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 22.03.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128857/portugalski-ezik----nivo-a2

Юридическо Съдействие за 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 !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/128856/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

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 10.00 до 13.00 часа. Начало : 25.03.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128855/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Юридическо Съдействие за 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
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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/128854/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 20.03.2017
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128853/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 25.03.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128852/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Начало :
27.03.2017 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128851/kurs-po-italianski-ezik--a2

Циклене на паркет и дюшеме
Циклене на паркет и дюшеме с дискови обезпрашителни машини.
Реставрация на стари паркети и дюшемета.
Работим с консумативи, на водещи в тази област Немски, Белгииски, и италиански фирми.
Запълване фуги и дефекти по паркет и дюшеме, което води до максимално добър краен ефект.
Използваме екологично чисти лакове на водна основа, който са без миризма и бързосъхнещи, но при желание на клиента
може и с негови материали.
Поставяне на лайсни, первази, ламиниран паркет, ламперия, "осб"плокости.
Монтаж на масивен паркет и дюшеме. Поставяне на скара за дюшеме.
Телефони за запитвания и контакти:0887 159 593 , 0876 088 032- Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/128850/ciklene-na-parket-i-dyusheme

Блиндирана входна врата код Т503
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10мм MDF-фрезовани панели с лаково
покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставен полистирен. 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
заключващи системи с по три активни шипа.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от метал, полистирен и MDF-плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
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

Страница 60/128

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.03.2017

метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патроните 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;
** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите 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/128849/blindirana-vhodna-vrata-kod-t503

Съдомиялна Electrolux ESF5511LOW
Съдомиялна Electrolux ESF5511LOW, клас A+, 13 комплекта, 6 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128848/sydomiyalna-electrolux-esf5511low

МЕЖДУ ЛИЦА СЕРИОЗНО БЪРЗ ЗАЕМ ОФЕРТА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128847/mejdu-lica-seriozno-byrz-zaem-oferta

МЕЖДУ ЛИЦА СЕРИОЗНО БЪРЗ ЗАЕМ ОФЕРТА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128846/mejdu-lica-seriozno-byrz-zaem-oferta

МЕЖДУ ЛИЦА СЕРИОЗНО БЪРЗ ЗАЕМ ОФЕРТА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128845/mejdu-lica-seriozno-byrz-zaem-oferta

МЕЖДУ ЛИЦА СЕРИОЗНО БЪРЗ ЗАЕМ ОФЕРТА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128844/mejdu-lica-seriozno-byrz-zaem-oferta

МЕЖДУ ЛИЦА СЕРИОЗНО БЪРЗ ЗАЕМ ОФЕРТА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/128843/mejdu-lica-seriozno-byrz-zaem-oferta

МЕЖДУ ЛИЦА СЕРИОЗНО БЪРЗ ЗАЕМ ОФЕРТА
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128842/mejdu-lica-seriozno-byrz-zaem-oferta

ЗАЕМ ОФЕРТА ДВУПОСОЧНА СЕРИОЗНО БЪРЗО :catherinemoutier13@;gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128841/zaem-oferta-dvuposochna-seriozno-byrzo--catherinemoutier13gmailcom

заем между специално сериозно в 48 часа
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128840/zaem-mejdu-specialno-seriozno-v-48-chasa

заем между специално сериозно в 48 часа /// catherinemoutier13@gmail.com
Здравейте г-н/г-жа
Аз съм г-жа Ginette Буржоа, аз се свържем с вас да ви уведомим, че аз съм вярващите жена на добри тежки времена на
речта, която предлага заеми и готови на финансисти има всички хора в сериозна нужда може да изплати заема без
притеснения. Предложението ми заем са с продължителност от 12 до 50 години в размер на 3 %.
Нашата услуга започва е от 5000 до 500000 лв. Моят имейл адрес: catherinemoutier13@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128839/zaem-mejdu-specialno-seriozno-v-48-chasa--catherinemoutier13gmailcom

Съдомиялна Whirlpool ADP522WH
Съдомиялна Whirlpool ADP522WH, клас А++, 10 комплекта, 8 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128838/sydomiyalna-whirlpool-adp522wh

Клавиатура Hama Rossano 00050454
Клавиатура Hama Rossano 00050454, безжична, бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/128837/klaviatura-hama-rossano-00050454

Съдомиялна Whirlpool WFC3C22PX
Съдомиялна Whirlpool WFC3C22PX, клас А++, 14 комплекта, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/128836/sydomiyalna-whirlpool-wfc3c22px

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/128835/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Хранителен режим при мъжете
Полезни статии за трупане на мускулна маса. Какво да ядем и кога. Кои са най-добрите режими за здравословно хранене?
http://obiavidnes.com/obiava/128834/hranitelen-rejim-pri-myjete

Съдомиялна Whirlpool WFE2B19X
Съдомиялна Whirlpool WFE2B19X, клас А+, 13 комплекта, 5 програми, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/128833/sydomiyalna-whirlpool-wfe2b19x

Ремонт на покриви - София 10% намаление
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/122459/remont-na-pokrivi---sofiya-10-namalenie

Хидроизолация-София
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета,гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/128832/hidroizolaciya-sofiya

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
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.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/128831/remont-na-pokrivi---plovdiv

Строителни услуги боя,шпакловка
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис,апартамент,къща и др. на конкурентни цени
обадете се няма да съжалявате и търсите други майстори повече.
Услугите,който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс,теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на сени и тавани,преградни стени и др.
Всякаква зидария,замазка.
Поставяне на теракот,фаянс камък и др.
Стеннаизолация,хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега,или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/128830/stroitelni-uslugi-boyashpaklovka

Слушалки Dell AE2
Слушалки Dell AE2, микрофон, геймърски, USB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128829/slushalki-dell-ae2

Лаптоп HP ProBook 440 G3 (W4N95EA)
Лаптоп HP ProBook 440 G3 (W4N95EA), двуядрен SkyLake Intel Core i5-6200U 2.3/2.8GHz, 14" (35.56 cm) HD LED Display,
(HDMI), 4GB DDR4, 500GB 7200rpm, 2x USB 3.0, Free Dos, 1.68kg
http://obiavidnes.com/obiava/128828/laptop-hp-probook-440-g3-w4n95ea

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:

Страница 64/128

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.03.2017

www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128827/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Дигитален компас 8 в 1 - ТехноМаг
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128826/digitalen-kompas-8-v-1----tehnomag

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128825/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128824/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
рецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128823/dregeri---alkoholni-testeri

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
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венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128822/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128821/ovlajniteli-na-vyzduha

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128820/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128819/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128818/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
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наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128817/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128816/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Дестилатор за вода - предназначен за употреба в клиники, болници, лаборатории и в домашни условия. Служи за ефикасно
и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за
лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно
зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и
поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128815/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128814/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/128813/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128812/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag
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На 22.03 Стартирай ГРЪЦКИ ЕЗИК 1 ниво в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ГРЪЦКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво в 85 yчебни часа. Искаш ли да говориш езика на Омир? Искаш ли
да се потопиш в древността...ИНТЕР АЛИАНС е правилния избор!.
Използва се оригинален учебник и учебна тетрадка, аудио записи(CD иDVD), както и допълнителни материали подбрани
според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата
бариера при разговор Високият стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и
съвременна учебна база.
Работи се по системата Новогръцки за начинаещи – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128811/na-2203-startiray-grycki-ezik-1-nivo-v-inter-alians

Съдомиялна за вграждане Whirlpool WIE2B19
Съдомиялна за вграждане Whirlpool WIE2B19, клас А+, 13 комплекта, 6 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128810/sydomiyalna-za-vgrajdane-whirlpool-wie2b19

Xiaomi Redmi Note 4 X(черен)
Xiaomi Redmi Note 4 X(черен), поддържа 2 Sim карти, 5.5" (13.97 cm) Full HD IPS LCD Display, осемядрен Qualcomm
MSM8953 Snapdragon 625 2.0GHz, 3GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13 & 5 Mpix camera, Android, 175g
http://obiavidnes.com/obiava/128809/xiaomi-redmi-note-4-xcheren

Калъф за Xiaomi Redmi 4 Prime/Pro
Калъф за Xiaomi Redmi 4 Prime/Pro, флип калъф, изкуствена кожа, Nillkin Redmi 4 Prime/Pro, с прозорче, сив
http://obiavidnes.com/obiava/128808/kalyf-za-xiaomi-redmi-4-primepro

Steak house La Skara - ресторант и стек хаус София
Заповядайте в стек хаус и ресторант с детски кът La Skara steak house Sofia. Пресни заленчужи и месни продукти
взимат главно участие в менюто ни. Имаме чудесен детски кът за малките ни приятели, тематични вечери с жива
музика и много място за танци и усмивки.
http://obiavidnes.com/obiava/128807/steak-house-la-skara---restorant-i-stek-haus-sofiya

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
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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 Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128806/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128805/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-6, каса перла
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността
при счупване. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре,
лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от
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едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/128804/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-6-kasa-perla

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128803/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Калъф за Xiaomi Redmi 4 Prime/Pro
Калъф за Xiaomi Redmi 4 Prime/Pro, флип калъф, изкуствена кожа, Nillkin Redmi 4 Prime/Pro, с прозорче, златист
http://obiavidnes.com/obiava/128802/kalyf-za-xiaomi-redmi-4-primepro

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/128801/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Кабел Nillkin
Кабел Nillkin, от USB A(м) към USB TypeC, USB micro (TypeB), 1.2m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128800/kabel-nillkin

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
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клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128799/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Лаптоп Lenovo Thinkpad E570 (20H5006XBM_5WS0A23781)
Лаптоп Lenovo Thinkpad E570 (20H5006XBM_5WS0A23781), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10GHz, 15.6"
(39.62 cm) Full HD IPS LED Display, (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSDm 2x USB 3.0, Windows 10 Pro, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/128798/laptop-lenovo-thinkpad-e570-20h5006xbm_5ws0a23781

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
http://obiavidnes.com/obiava/128797/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Имате здравословен проблем, който лекувате у дома. Предписани са ви мускулна, венозна или подкожна инжекция.
Обадете ни се! Ние ще ви помогнем.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, извършване на клизма, къпане - хигиенен
тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съпричастност, разбиране и нежна грижа към
болни и възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на цяла София. Можем да реагираме веднага, с
коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/128796/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Блиндирана входна врата модел Т102 Спарта
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно
покритие.
Размерите на вратата с касата са: 92/200 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 MDF-ламинирани панела, от който всеки е с дебелина по 10 мм,
а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата.
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Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см. Ако зидът Ви е по-голям, предлагаме възможност за каси
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 по-лесно 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 за по-голяма сигурност и удобство.
http://obiavidnes.com/obiava/128795/blindirana-vhodna-vrata-model-t102-sparta

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/128794/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Сърдечна и гръдна хирургия в МЦ Anadolu
Департамент Сърдечна и гръдна хирургия предлага висококачествено здравно обслужване на пациенти от всички
възрастови групи. Този департамент разполага с отделения по кардиология, гръдна хирургия, детска кардиохирургия,
сърдечно-съдова хирургия.
http://obiavidnes.com/obiava/128793/syrdechna-i-grydna-hirurgiya-v-mc-anadolu

Перална машина LG FH4U2VDN1
Перална машина LG FH4U2VDN1, A+++ -30%, капацитет 9 кг., 1400 обр/мин, 14 програми, TurboWash, Smart Diagnosis,
NFC, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128792/peralna-mashina-lg-fh4u2vdn1

ЛАПАМ ГО ДЪЛБОКО ГЪРЛО
ЛАПАМ ГО ДЪЛБОКО ГЪРЛО ПИШИ МИ НА НОМЕР 162221 С ТЕКСТ НОНА029 ИЛИ МИ ЗВЪННИ НА НОМЕР
090363011 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН
http://obiavidnes.com/obiava/128791/lapam-go-dylboko-gyrlo

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/128790/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ВДОВИЦА БЕЗ ДЕЦА ХОДИ ПО АДРЕСИ И ТЕРЕНИ
МЛАДА ВДОВИЦА БЕЗ ДЕЦА ХОДИ ПО АДРЕСИ И ТЕРЕНИ НЯМАМ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ИСКАМ САМО ХУБАВ
СЕКС ЧЕ САМ ЗАГОРЯЛА СМС С ТЕКСТ ДОРА179 НА НОМЕР 191997 ДАВАМ ТЕЛЕФОН А ТИ ДАЙ АДРЕС
http://obiavidnes.com/obiava/128789/vdovica-bez-deca-hodi-po-adresi-i-tereni
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блондинка търси мъж който си пада по големи цици
28г палава блондинка търси мъж който си пада по големи цици искам да ги мачкаш и да ми го сложиш между тях имам
терен и съм дискретна ако си семеен пиши ми на директен телефон 191982 с текст нина221 да ти дам телефона си или
скайп
http://obiavidnes.com/obiava/128788/blondinka-tyrsi-myj-koyto-si-pada-po-golemi-cici

госпожица търси мъж само за секс без финансови условия
26г госпожица търси мъж само за секс без финансови условия и обвързване имам терен но приемам и покани за гости
пиши ми на номер 191911 с текст вики157 за адрес или покана
http://obiavidnes.com/obiava/128787/gospojica-tyrsi-myj-samo-za-seks-bez-finansovi-usloviya

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
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полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128786/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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/128785/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

дърта космата путка търси пъргав хуй с палав език
дърта космата путка търси пъргав хуй с палав език пиши ми на номер 191910 с текст рени188 и ми прати телефон или
скайп да ти се обадя няма да съжаляваш
http://obiavidnes.com/obiava/128784/dyrta-kosmata-putka-tyrsi-pyrgav-huy-s-palav-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.
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/128783/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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.
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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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/128782/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/128781/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Клавиатура за ASUS N50 N53 N73 K52 N60 N61 G72 G73 F50
Клавиатура за ASUS N50 N53 N73 K52 N60 N61 G72 G73 F50, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/128780/klaviatura-za-asus-n50-n53-n73-k52-n60-n61-g72-g73-f50

Перална машина LG FH4A8JDS2
Перална машина LG FH4A8JDS2, клас A+++ -40%, капацитет 10 кг., 1400 обр/мин, 14 програми, Smart Diagnosis, NFC,
бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128779/peralna-mashina-lg-fh4a8jds2

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Xiaomi за Xiaomi Mi Max
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ Xiaomi за Xiaomi Mi Max, бял с рамка
http://obiavidnes.com/obiava/128778/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-xiaomi-za-xiaomi-mi-max

Перална машина LG F14B8TDA
Перална машина LG F14B8TDA, клас A+++ -20%, капацитет 8 кг., 1400 обр/мин, 13 програми, LED дисплей, Smart
Diagnosis, NFC, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128777/peralna-mashina-lg-f14b8tda

Перална машина Whirlpool TDLR65231
Перална машина Whirlpool TDLR65231, клас А+++, капацитет 6 кг., 1200 обр/мин, 14 програми, 6-то чувство, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128776/peralna-mashina-whirlpool-tdlr65231

Перална машина за вграждане Whirlpool AWОC0714
Перална машина за вграждане Whirlpool AWОC0714, клас А++, капацитет 6.5 кг., 1400 обр/мин, 6-то чувство, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128775/peralna-mashina-za-vgrajdane-whirlpool-awoc0714

Xiaomi Mi 5 (бял)
Xiaomi Mi 5 (бял), поддържа 2 sim карти, 5.15"(13.08cm) Full HD дисплей, четириядрен Snapdragon 820 2.1GHz(2x 2.15GHz
& 2x 1.6GHz Kryo ядра), 3GB DDR4 RAM, 64GB Flash памет, 16 & 4.0 Mpix camera, Android, USB Type C, 129g
http://obiavidnes.com/obiava/128774/xiaomi-mi-5-byal

Листчета Office Point
Листчета Office Point, 800бр., размер 85х85mm, с поставка, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/128773/listcheta-office-point

Листчета Office Point
Листчета Office Point, 800бр., размер 85х85mm, бели
http://obiavidnes.com/obiava/128772/listcheta-office-point

Листчета Office Point
Листчета Office Point, 800бр., размер 90х90mm, с поставка, бели
http://obiavidnes.com/obiava/128771/listcheta-office-point

Допълнителни доходи, надомна работа
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. 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/128770/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Готварска печка Whirlpool ACMT6533/WH
Готварска печка Whirlpool ACMT6533/WH, клас А, 61 л. обем фурната, грил, 11 функции, защита от деца, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128769/gotvarska-pechka-whirlpool-acmt6533wh

Резбонарезна работа и металообработване
Фирма КОНДОР - 5 е създадена през 1990 г. със седалище в гр. Пловдив и е представлявана от Огнян Гаджев. Фирмата се
занимава с металообработване на дребно и ср
http://obiavidnes.com/obiava/128768/rezbonarezna-rabota-i-metaloobrabotvane

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника,
http://obiavidnes.com/obiava/128767/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Индекс Centrum
Индекс Centrum, за отбелязване в книги, документи и др., 125бр., размер 45х12mm, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/128766/indeks-centrum

Индекс Centrum
Индекс Centrum, за отбелязване в книги, документи и др., 400бр., размер 50х12mm, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/128765/indeks-centrum

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128764/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Съдомиялна за вграждане Whirlpool ADG301
Съдомиялна за вграждане Whirlpool ADG301, клас А+, 10 комплекта, 6 програми, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/128763/sydomiyalna-za-vgrajdane-whirlpool-adg301
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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

Eyfel Parfum Мъжки парфюми
EЙФЕЛ ПАРФюМ ® - от официален дистрибутор на марката EYFEL PERFUME
ПРОМОЦИЯ парфюми Ейфел
- Цена за 1 бр. от 50 милилитра - 9 лева;
- Цена за 2 бр. от 50 милилитра - 16 лева;
- Цена за 3 бр. от 50 милилитра - 23 лева;
Ейфел парфюми за онлайн поручки : www.eyfelparfum.bg
Обадете се сега на: 0895685524
http://obiavidnes.com/obiava/128762/eyfel-parfum-myjki-parfyumi

EЙФЕЛ ПАРФюМ ® - от официален дистрибутор на марката EYFEL PERFUME
EЙФЕЛ ПАРФюМ ® - от официален дистрибутор на марката EYFEL PERFUME
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-8
E-9
E-12
E-13
E-14
E-15
E-17
E-20
E-25
E-26
E-28
E-33
E-34
E-37
E-38
E-45
E-46
E-49
E-56
E-60
E-61
E-63
E-65

GIQRGQO ARMANYE - ACQUA DI GIQ
THIERRRY MUGLER - ALIENE
GIQRGQO ARMANYE - BLACK KODE
HUGO BQSS - BQSSYS
BVRBERRYE - BVRBERRYE
HUGO BQSS - HUGQ
LACQSTE - LACQSTE ESSENTIAL
LACQSTE - RED
PACQ RABANNY - BLACK
BVLGARI - BVLGARI
DAVIDQFF CQOL WATER
CHRISTIAN DIQR - FAHRENHEIT
ISSEY M1YAKE - 1SSEY M1YAKE
JQQP - JQQP
CARQLINA HARRERA - 212 MEN
ANTONIQ BANDERAS - THE GQLDEN SECRET
BVLGARY -AQVA MARIN
CELVIN KLEINE - CK BE
CELVIN KLEINE - CK ONE
AZARO - CHROME
DAVIDQFF - CQQL WATERR GAME
CELVIN KLEINE - EUPHQRIA
GIQRGIO ARMANYE - EMPORIQ ARMANI
DQLCE&GABANA - LITE BLUE
HUNCA-SNOB
CHRISTIAN DIQR - DIQR HQMME
ARQMEL - LA RUE
PACQ RABANNEY - 1 MILLION
PACQ RABANNEY - INVICTUS
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CARQLINA HARRERA - 212 SEXY
CHANELE - ALLURE
DIESELIE - ONLY THE BRAVE
AZARRQW - AZQRROW NQW
HERMESSE- HERMESSE
BVLGARI - BVL POUR HOMME BLUE
GVCC

http://obiavidnes.com/obiava/128761/eyfel-parfyum----ot--oficialen-distributor-na-markata-eyfel-perfume

Дънна платка ASRock AB350 Pro4
Дънна платка ASRock AB350 Pro4, B350, AM4, DDR4, PCI-E(HDMI&DVI), 6x SATA 6Gb/s, 1x Ultra M.2, 1x M.2 slot, 5x USB
3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/128760/dynna-platka-asrock-ab350-pro4

Дънна платка ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
Дънна платка ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4, B350, AM4, DDR4, PCI-E(HDMI&DVI), 6x SATA 6Gb/s, 1x Ultra M.2, 1x
M.2 slot, 5x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/128759/dynna-platka-asrock-fatal1ty-ab350-gaming-k4

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 100% ГАРАНТИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ
ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ КОЯТО ЛИЧНО ВИ
ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,биренафабрика,шоколадова фабрика,завод заавточасти,цех запакетиране
накайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за сандвичи,цех за ламинат,цех за боядисване на
джанти,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати,склад за парфюми,склад за балатум,строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и
много други работни места ТД,осигуровки,заплата 800-1200 евро /20000-30000 крони/.За всички работни места седмичен
аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. ЧЕХИЯ е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири. В ЧЕХИЯ се работи с договор задължително. Гарантирано започване на работа и
получаване на възнаграждението. Имате 100% Гаранция. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/128758/chehiya-bez-komision-100-garantirani-rabotni-mesta-s-dogovor-i-osigurovki

Дънна платка ASRock X370 Killer SLI
Дънна платка ASRock X370 Killer SLI, X370, AM4, DDR4, PCI-E(HDMI)(CFX&SLI), 6x SATA 6Gb/s, 1x Ultra M.2, 1x M.2
Socket, 1x USB 3.0 (Type-C), ATX
http://obiavidnes.com/obiava/128757/dynna-platka-asrock-x370-killer-sli

Под наем 140дка,на 8км от Варна на асфалт
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/128631/pod-naem-140dkana-8km-ot-varna-na-asfalt

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/128632/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

Страница 80/128

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.03.2017

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128756/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128755/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Входна метална врата момдел 701- В
Представяме входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 50мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. 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/128754/vhodna-metalna-vrata-momdel-701--v

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128753/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Дънна платка ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4
Дънна платка ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4, X370, AM4, DDR4, PCI-E(HDMI)(SLI&CFX), 6x SATA 6Gb/s, 1x Ultra M.2, 1x
M.2 Socket, 1x USB 3.1 (Type-C), ATX
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http://obiavidnes.com/obiava/128752/dynna-platka-asrock-fatal1ty-x370-gaming-k4

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128751/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/128750/alkoholni-testeri-dregeri

Душ за зъби – ТехноМаг – дентален иригатор
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128749/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128748/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/128747/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Уред за сребърна вода Д-р Силвър Универсал
За ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци. За дезинфекция на мивки, вани, съдове,
детски играчки и дрехи. Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това природно
средство - сребърната вода. Уред за получаване на сребърна вода със сменяем сребърен електрод. Доверете се на
е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128746/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Електронна система за омекотяване на варовикова вода - ТехноМаг
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128745/elektronna-sistema-za-omekotyavane-na-varovikova-voda---tehnomag

Активатор за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128744/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128743/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Две години гаранция. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128742/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
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- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128741/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128740/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128739/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128738/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

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
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материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128737/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128736/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
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- 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/128735/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Монтаж на врати в цялата страна
Борман България монтира врати в цялата страна. Имаме налични модели с възможен монтаж до 7-10 дни. Предлагаме
интериорни, блиндирани, пожароустойчиви, вътрешни, външни, плъзгащи, обличане на металните каси на панелните
апартаменти, монтаж без къртене на интериорни врати, за мазе, за баня, алуминиеви...
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/128734/montaj-na-vrati-v-cyalata-strana

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
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/128733/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Блиндирани врати на хит цени
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Врати Пловдив
Ботев. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/128732/blindirani-vrati-na-hit-ceni
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Дънна платка ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming
Дънна платка ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, X370, AM4, DDR4, PCI-E(SLI&CFX), 2x LAN1000, Wi-Fi 02.11ac,
10x SATA 6Gb/s, 1x Ultra M.2, 1x M.2 Socket, 1x USB 3.1 (Type-C), ATX
http://obiavidnes.com/obiava/128731/dynna-platka-asrock-fatal1ty-x370-professional-gaming

Едно умно решение за врати
Борман България ви предлага едно умно решение за монтаж на врати, когато нямате място за отваряне, когато не
искате да стеснявате отвора, когато искате да са оригинални вратите във вашият дом, офис, вила. Монтирали сме
мостра в магазина ни в белите брези защото знаем колко е важно да видите това което взимате.
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/128730/edno-umno-reshenie-za-vrati

Блиндирани врати с обличане на касата с МДФ плоскости с цвета на вратата
Аз съм продавач от Борман България, когато реша да си сменям в къщи или на вилата врата, ще си взема врата от
серията Старлайф. Защото е с 2 отделни ключалки, 9 см дебела , с качествен пълнеж каменна вата, защото стой
масивна и красива и всички съседи ще ми завиждат и ще мислят, че съм си взел врата супер лукс, над 1000 лева. Ако пък
искате да има аларма и само 1 ключалка.
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/128729/blindirani-vrati-s-oblichane-na-kasata-s-mdf-ploskosti-s-cveta-na-vratata

Блиндирани врати с обличане на касата с МДФ плоскости с цвета на вратата
Аз съм продавач от Борман България, когато реша да си сменям в къщи или на вилата врата, ще си взема врата от
серията Старлайф. Защото е с 2 отделни ключалки, 9 см дебела , с качествен пълнеж каменна вата, защото стой
масивна и красива и всички съседи ще ми завиждат и ще мислят, че съм си взел врата супер лукс, над 1000 лева. Ако пък
искате да има аларма и само 1 ключалка.
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/128728/blindirani-vrati-s-oblichane-na-kasata-s-mdf-ploskosti-s-cveta-na-vratata

Плъзгащи врати
Борман България е направила за ваше удобство мостра на плъзгаща врата в магазина ни в белите брези, защото знаем
колко е важно да видите това което поръчвате. С плъзгаща врата може да не намалявате отвора, да спестите място
от отваряне, да направите дома и офиса стилни и неповторими.
Сайта ни е: интерорнивратисофия.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/128727/plyzgashti-vrati

Спести си място от вратата
Можете да си спестите място във вашия дом, офис, вила. Борман България ви предлага решение за малки пространства,
както и за много голями , но да стане стилно. вместо обикновена врата, сложете си плъзгаща, така може да не
намалявате отвора на вратата, да спестите място от отваряне, да сте оригинални. Имаме монтирана мостра която
можете да видите, защото знаем, че едно е на снимка друго е на живо.
Сайта ни е: интериорнивратисофия.com
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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/128726/spesti-si-myasto-ot-vratata

Индекс Centrum
Индекс Centrum, за отбелязване в книги, документи и др., 50бр., размер 25х43mm, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128725/indeks-centrum

Инкубатори-Люпилни
Посетете ни в Facebook Инкубатори-Люпилни!
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128724/inkubatori-lyupilni

МОДЕРЕН И КРАСИВ, Семеен Хотел Куин ФУНКЦИОНАЛЕН И С ДОБРИ ЦЕНИ това е
точният хотел на точното място!!!
Хотел Куин съчетава елегантност, съвременни удобства, практичност и спокойствие. Разположен на ключово място в
село Айдемир, на републиканския път Силистра-Русе, и в близост до новия фериботен комплекс, хотелът работи
целогодишно и предлага настаняване в двойни и тройни стаи, както и апартаменти, с общ капацитет за 70 гости.
Стаите са с нестандартна архитектура и стилното им вътрешно оформление и обзавеждане отговарят на всички
изисквания за качество, като включват кабелна телевизия, високоскоростен интернет-достъп, климатизация и
централно отопление. Хотелът е подходящ за семейства с деца, самостоятелно пътуващи гости и организирани групи.
Коплексът разполага и с уютен кафе-бар, който ще ви предложи чудесна обстановка и възможност за спортни залагания
към Еврофутбол, а 200 местния ресторант ще ви впечатли с просторния си и красив салон, което го парви подходящ за
вашите семейни тържества. От сряда до събота ресторантът разполага с диджей и предлага жива музика, която ще
ви предразположи да прекарате незабравими мигове. Гостите ни разполагат с кабелна телевизия, високоскоростен
интернет достъп, климатизация и централно отопление. При интерес от страна на гостите ни, се организират
еднодневни екскурзии до природни забележителности в региона.
Прилагаме отстъпки за големи групи, редовни и корпоратовни клиенти, студенти и ученици.
Хотел „Куин” предлага на своите клиенти и гости най-разнообразни услуги предоставящи възможност за развлечения,
добро прекарване и комфорт.Посещение на резерват,резервация за посещение на музеи, културни паметници и природни
забележителности .Организиране на семейни и други тържества. Безплатен Интернет .Копирни услуги. Преносим
компютър под наем.Пране и гладене .
-Удобства:
кафе-сладкарница
ресторант
сейф на рецепция
пране/гладене
паркинг
парк към хотела детски кът
плащане в брой
плащане с кредитни карти
магазин
денонощна рецепция
асансьор
-Обща информация
Етажи - 4, Единични стаи - 5, Двойни стаи - 14, Тройни стаи - 7, Апартаменти – 4
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Единична стая- 36.00 лв
Двойна стая- 48.00 лв
Тройна стая- 60.00 лв
Апартамент- 72.00 лв
Цените включват настаняване, закуска, туристическа такса. Плащането може да се извърши с кредитна карта - VISA,
Master Card, по банков път или в брой. Деца до 7 годишна възраст се настаняват безплатно. Отстъпките са по
договаряне и се прилагат при настаняване на: Студенти и ученици; Групи над 20 души; Редовни клиенти на хотела;
Корпоративни клиенти;
http://obiavidnes.com/obiava/128723/moderen-i-krasiv-semeen-hotel-kuin-funkcionalen-i-s-dobri-ceni-tova-e-tochniyat-h

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128722/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

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/128721/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Интериорна врата
Възможните размери на вратата с касата са: 78/201 см, 88/201 см
Възможните размери на крилото са: 70/197 см, 80/197 см
http://obiavidnes.com/obiava/128720/interiorna-vrata
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Съдомиялна за вграждане Whirlpool ADG522IX
Съдомиялна за вграждане Whirlpool ADG522IX, клас А++, 10 комплекта, 8 програми, Aquastop, дисплей, 6th Sense, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/128719/sydomiyalna-za-vgrajdane-whirlpool-adg522ix

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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: 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/128718/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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/128717/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/128716/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Страница 90/128

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.03.2017

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128715/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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: 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/128714/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128713/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128712/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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.
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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/128711/turski--ezik--individualno-obuchenie

Блиндирани Входни Врати, Интериорни
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 са с постоянна складова
наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Заповядайте в нашия шоурум на адрес:
гр. Бургас, ул. Одрин №15
http://obiavidnes.com/obiava/128710/blindirani-vhodni-vrati-interiorni

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128709/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128708/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128707/frenski--ezik--individualno-obuchenie
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128706/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128705/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128704/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/128703/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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
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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/128702/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Отделение по неврохирургия в МЦ Анадолу
Отделението по неврохирургия към Анадолу медицински център е ангажирано с прецизното изследване и съвременно
оперативно лечение на заболяванията на централната и периферната нервна система. Отделението по неврохирургия е
специализирано в лечението на: тумор на мозъка, мозъчно-съдови лезии, спинална хирургия и др.
http://obiavidnes.com/obiava/128701/otdelenie-po-nevrohirurgiya-v-mc-anadolu

Блиндирана входна врата модел 703
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината на крилата е 70мм. Моделът е прахово
боядисано.
Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.
Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
Окомплектовка: Крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с пет ключа (плюс два броя-монтажни),
иноксова дръжка, шпионка, звънец, гумени уплътнeния на крилото и на касата, четири броя вградени в касата панти и
дюбели за монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/128700/blindirana-vhodna-vrata-model-703

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
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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/128699/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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
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O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/128698/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
http://obiavidnes.com/obiava/128697/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128696/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/128695/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
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Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128694/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
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
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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/128693/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.
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/128692/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Индекс Centrum
Индекс Centrum, за отбелязване в книги, документи и др., 50бр., размер 25х43mm, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128691/indeks-centrum

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/128690/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/128689/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126577/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126576/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
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работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/126575/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/128688/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124783/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124782/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
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Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124781/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/124780/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

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

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

Индекс Centrum
Индекс Centrum, за отбелязване в книги, документи и др., 50бр., размер 25х43mm, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/128687/indeks-centrum

Квадратни тръби и арматурно желязо
Поради нарасналото използване на извита стомана в строителната индустрия ние внедрихме машини за изработка на
дъговидна ламарина, огъване на тръби от 10/10 до 200/200, огъваме също и П - образни профили.
http://obiavidnes.com/obiava/128686/kvadratni-trybi-i-armaturno-jelyazo

Подбор на персонал , складови бази 1100 евро
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и
отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша
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страна.
Заплащане 100 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип.
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата.
- Готовност за работа в динамична среда.
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули.
- Организация и подреждане на складовото пространство.
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада.
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока.
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността.
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 100 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/128685/podbor-na-personal--skladovi-bazi-1100-evro

Подбор на персонал , завод за кабели 1000 евро
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/128684/podbor-na-personal--zavod-za-kabeli-1000-evro

РАБОТА В ЦЕХ ЗА ТОРТИ И САНДВИЧИ - ЧЕХИЯ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/128683/rabota-v-ceh-za-torti-i-sandvichi---chehiya
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Работа в завод Шкода
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/128682/rabota-v-zavod-shkoda

Постоянна работа , складови работници и електрокаристи
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/128681/postoyanna-rabota--skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

Работа за строители и заварчици
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/128680/rabota-za-stroiteli-i-zavarchici
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Нови работни места Чехия , 2017 г .
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/128679/novi-rabotni-mesta-chehiya--2017-g-

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128678/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128677/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
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здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128676/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128675/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Дрегери - алкохолни тестери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/128674/dregeri---alkoholni-testeri

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128673/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128672/ovlajniteli-na-vyzduha
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Ултразвуков овлажнител с йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/128671/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator

Уред за сребърна вода от ТехноМаг
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128670/ured-za-srebyrna-voda-ot-tehnomag

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128669/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Активатор за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128668/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/128667/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda
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Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128666/destilatori-za-voda

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128665/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128664/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

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/128663/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

offre de pr
Здравейте, аз съм човек, който предлага кредити за международно. С капитал
който ще бъде използван за предоставяне на заеми между краткосрочен и дългосрочен план, вариращи от частни лица
4000-500000 всички сериозни хора, като в реалните потребности, скоростта
Интересът е 2% годишно .J'octroie на финансови заеми, Home Loan, инвестиционен кредит,
Auto Loan, личен заем. Аз съм на разположение да отговаря на моите клиенти в максимален срок от 3 дни след получаване
на молбата Ви.
не сериозен човек рефрен
corzoladiducina@gmail.com.
http://obiavidnes.com/obiava/128662/offre-de-prt-entre-particuliers

Интериорна врата Gama 207
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
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висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/128661/interiorna-vrata-gama-207

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128660/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да
заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи.
Цена – 400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” -Цена – 350,00
лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
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Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/128659/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

Укрепване на изкопи с торкрет от Данев Строй ЕООД
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД изпълнява укрепване на строителен изкоп с необходимата якост и дебелина чрез торкрет
бетон. Разполагаме със собствени специализирани торкрет машини, обучен персонал, отговорни и висококвалифицирани
специалисти. Залагаме на качествени и доказани материали на пазара и гарантираме желания краен резултат. Работим
в цялата страна. ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/128658/ukrepvane-na-izkopi-s-torkret-ot-danev-stroy-eood

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/128657/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Инкубаторите за люпене на яйца
Посетете ни в Facebook Инкубатори-Люпилни
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128656/inkubatorite-za-lyupene-na-yayca

Интериорна врата модел 056-P, цвят Бял
Интериорна врата модел 056-P, цвят Бял. Крилото е изработено от два броя по 6мм HDF плоскости, покрити с машинно
поставено топлопренесено PVC-фолио. Крилото е с рамка от масивна иглолистна дървесина, подсилена в средата с HDF
оребряване. Вратата е идентична с Код 056, но е без стъкло.
http://obiavidnes.com/obiava/128655/interiorna-vrata-model-056-p-cvyat-byal

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/128654/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128653/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
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http://obiavidnes.com/obiava/128652/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
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/128651/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Блиндирана входна врата Модел 602
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки, два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/128650/blindirana-vhodna-vrata-model-602

Блиндирана входна врата Модел 602
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио. Вратата е в
комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими
секретни ключалки, два патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с
отделна розетка, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с красива дървесна шарка и стилна геометрична фрезовка.
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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/128649/blindirana-vhodna-vrata-model-602

Интериорна врата Gama 206p
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена
рамка от масив с HDF оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов)
ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
асата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/128648/interiorna-vrata-gama-206p

Интериорна врата Gama 206p
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена
рамка от масив с HDF оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов)
ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
асата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с
висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/128647/interiorna-vrata-gama-206p

Можем да ви монтираме врати до 7 дни
Борман България разполага с налични модели врати и може да ви ги монтира до 7 дни. Естествено с поръчка от 30 дни
имаме в пъти повече комбинации модели,видове,цветове.Безплатно взимане на размери, 2 години гаранция.
Сайта ни е: http://vrati-ceni.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/128646/mojem-da-vi-montirame-vrati-do-7-dni

Под наем 55дка в с.чешнегирово на асфалт
Давам под наем земеделска земя 55дка - един имот- в село Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив. Имота се намира на
пътя за летището с 550м лице на асфалт.
http://obiavidnes.com/obiava/128645/pod-naem-55dka-v-scheshnegirovo-na-asfalt

Безплатно взимане на размери за врати
Борман България ви предлага безплатно взимане на размери за врати. Консултация по телефона, мейла или в магазина ни.
Също така можете да се информирате и от сайта ни:
http://vrati-ceni.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/128644/bezplatno-vzimane-na-razmeri-za-vrati

Давам под наем земеделска земя в с.Джигурово
Нива с площ 4.501дка до къщите на селото .
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем.
http://obiavidnes.com/obiava/128643/davam-pod-naem-zemedelska-zemya-v-sdjigurovo

давам под наем овощни градини
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Давам под наем овощни градини в землища: Бенковски, Брестовица, Куклен, Лозица, Мало Конаре, Тича, Пловдив.
Може и 6 год. договор за наем
http://obiavidnes.com/obiava/128642/davam-pod-naem-ovoshtni-gradini

Давам под наем нива 10.846дка с.Градина
Давам под наем нива 10.846дка с.Градина,община Първомай, пета категория, до селото, до път, подходяща за зеленчуци.
Може да се сключи и шестгодишен договор за наем.
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/128641/davam-pod-naem-niva-10846dka-sgradina

http://vrati-ceni.com/
Каквото и да напиша тук, пак няма да е пълната информация която да ви помогне да си изберете качествени и евтини
врати. За това вместо да пиша романи ви каня да разгледате сайта ни където всичко е подредено удобно за клиента.
Сайта ни е: http://vrati-ceni.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/128640/httpvrati-cenicom

Давам под наем земеделска земя 9дка с.Мало Конаре
Дава се под наем нива 9дка в с.Мало Конаре. Намира се между селото и град Пазарджик, с лице на асфалт
Пловдив-Пазарджик- е до ток, лесен достъп. Подходящ е за земеделие, разсадник, оглеждане на животни, и други.Може
да се сключи и шестгодишен договор за наем.
Наем: 75 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/128639/davam-pod-naem-zemedelska-zemya-9dka-smalo-konare

Давам под наем земеделска земя 31дка- с.Първенец
Давам под наем земеделска земя 31дка представляващ бивше лозе в с. Първенец, община Родопи, обл.Пловдив. Намира се
на 140 метра от напоителен канал.
Краткосрочно или дългосрочно с договор за наем. Първата година е без наем
http://obiavidnes.com/obiava/128638/davam-pod-naem-zemedelska-zemya-31dka--spyrvenec

Продавам нива с.Отец-Кирилово
Продавам нива
Долен-Пясък.

с.Отец-Кирилово , общ.Брезово на имот с номер 040006 площ на имота 5.000дка в местността

http://obiavidnes.com/obiava/128637/prodavam-niva--sotec-kirilovo

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
Цена: 10 Евро/м
http://obiavidnes.com/obiava/128636/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo

Блиндирани врати
Блиндирани врати, от Борман България, налични модели с монтаж до 7 дни. Заповядайте разгледайте магазина и сайт:
http://vrati-ceni.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/128635/blindirani-vrati
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Продавам парцел-УПИ
Продавам парцел-УПИ в село Тянево-Хасковска 3692кв.м, в регулация на селото.
цена: 12800 евро
http://obiavidnes.com/obiava/128634/prodavam-parcel-upi

Видео карта GF GTX 1080 Ti Founders Edition
Видео карта GF GTX 1080 Ti Founders Edition, 11GB, Asus GTX1080TI-FE, PCI-E 3.0, GDDR5X, 352 bit, Display Port, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/128633/video-karta-gf-gtx-1080-ti-founders-edition

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
http://obiavidnes.com/obiava/127478/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

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://obiavidnes.com/obiava/128630/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
http://apollon.net/la/mokrishte.html
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http://obiavidnes.com/obiava/127733/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/121461/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

Купувам земеделска земя в София-столична община.
Купувам обработваеми и необработваеми земеделски земи в землища: София, Абдовица, Банкя, Балша, Бенковски,
Бистрица, Ботунец, Бояна, Бусманци, Бухово, Вердикал, Войнеговци, Волуяк, Владая, Враждебна, Връбница, Герман,
Гниляне, Горна Баня, Горни лозен, Горни Богров, Горубляне, Градоман, Димитър Миленков, Дървеница, Доброславци,
Долни Богров, Долни Пасарел, Долни Лозен, Железница, Желява, Житен, Иваняне, Илиенци , Илиянци, Казичене, Княжево,
Кокаляне, Клисура, Кремиковци, Кривина, Кубратово, Кумарица, Курило, Кътина, Лозен, Локорско, Малашевци, Мало
Бучино, Мировяне, Михайлово, Мрамор, Мърчаево, Негован, Нови Искър, Обеля, Орландовци, Панчарево, Плана, Подгумер,
Подуяне, Световрачене, Сеславци, Симеоново, Славовци, Слатина, Суходол, Требич, Филиповци, Чепинци, Челопечене,
Яна.
http://apollon.net/s.htm
http://obiavidnes.com/obiava/128629/kupuvam-zemedelska-zemya-v-sofiya-stolichna-obshtina

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

Онкологичен център към болница Анадолу
Онкологичният център предоставя услуги за диагностика и лечение на всички видове рак, диагностицира хора, подложени
на риск от заболяване, взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/128628/onkologichen-centyr-kym-bolnica-anadolu

Разширете бизнеса си с дропшипинг услугата на Grabells
Разширете бизнеса си с маркови продукти без допълнителни инвестиции.
Ако сте търговец и търсите коректен доставчик на продукти без да правите допълнителни разходи, ние сме Вашият
избор.
Grabells е английски дропшипинг търговец на едро в Европа на оригинални маркови дрехи, обувки, чанти, аксесоари,
козметика и други. Ние продаваме хиляди 100% оригинални продукти на изгодни цени. Станете наш партньор и
използвайте метода дропшипинг, за да получите:
богат асортимент от хиляди оригинални маркови продукти
по-високи приходи, благодарение на ниските цени и високия марж, който можете да генерирате
добра логистика - ние опаковаме и доставяме до Вас или Вашите клиенти в България и Европа със сигурни куриери
подробна информация за продуктите, която можете да използвате за Вашия магазин
оптимизирани разходи - не се налага да поддържате склад, персонал и да правите допълнителни инвестиции в стока
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно условията за дропшипинг или продажби на едро на
телефон +447752151018 или email info@grabells.com.
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http://obiavidnes.com/obiava/128627/razshirete-biznesa-si-s-dropshiping-uslugata-na-grabells

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ! www.noveconsultvt.blogspot.com
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/128626/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni
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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ! www.noveconsultvt.blogspot.com
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/128625/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni
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Освобождаваме от Солидарната Отговорност ! www.noveconsultvt.blogspot.com
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/128624/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

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
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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/128623/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Видеозаснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 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/128622/videozasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balove

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си
способности,
да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват
първокласни
аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори,
които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg - бизнес съвети и идеи
http://obiavidnes.com/obiava/128621/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/128620/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori
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Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/128619/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/128618/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 ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
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СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/128617/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/128616/prodajba-na-biznes

Картонен разделител Office Point
Картонен разделител Office Point, хоризонтален, размер 105x240mm, оранжев, продава се в опаковка от 100бр.
http://obiavidnes.com/obiava/128615/kartonen-razdelitel-office-point

Турски ресторант в Глазгоу търси шофьори
Британска посредническа агенция търси спешно за свой клиент (луксозен турски ресторант в Глазгоу) самонаети
шофьори за доставка на храни и напитки по частни и бизнес адреси в Глазгоу, в околност от 20 километра от
ресторанта.
Кандидатите трябва да знаят турски ИЛИ английски език на добро ниво, да притежават шофьорски книжки и да имат
предишен стаж като шофьори от минимум 6 месеца. 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.

Страница 124/128

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.03.2017

http://obiavidnes.com/obiava/128614/turski-restorant-v-glazgou-tyrsi-shofyori

Картонен разделител Office Point
Картонен разделител Office Point, хоризонтален, размер 105x240mm, зелен, продава се в опаковка от 100бр.
http://obiavidnes.com/obiava/128613/kartonen-razdelitel-office-point

Картонен разделител Office Point
Картонен разделител Office Point, хоризонтален, размер 105x240mm, жълт, продава се в опаковка от 100бр.
http://obiavidnes.com/obiava/128612/kartonen-razdelitel-office-point

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с букви от A до Z, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128611/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с пет цветни теми, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128610/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с десет цветни теми, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128609/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 31, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128608/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 20, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128607/razdelitel-exxo

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/128606/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Д-Р КИРОВА –Уроци и курсове по програмиране на С++, PYTHON, MATLAB PASCAL,
PROLOG, моделиране на решенията и анализ, експертни системи- 0886719393 skype:knkirova
Д-Р КИРОВА –Уроци и курсове по програмиране на С++, PYTHON, MATLAB PASCAL, PROLOG, моделиране на решенията
и анализ, експертни системи- 0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128605/d-r-kirova-uroci-i-kursove-po-programirane-na-s-python-matlab-pascal-prolo

Д-Р КИРОВА Разработва статистически дисертационни анализи, за публикации, проекти и др. с
SPSS20, SAS, Eviews за страната и ЕС
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Д-Р КИРОВА Разработва статистически дисертационни анализи, за публикации, проекти и др. с SPSS20, SAS, Eviews за
страната и ЕС- 0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128604/d-r-kirova-razrabotva-statisticheski-disertacionni-analizi-za-publikacii-proekt

Д-Р КИРОВА Курс по статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS– индивидуално, фирмено и Skype
обучение за страната и ЕС
Д-Р КИРОВА Курс по статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS– индивидуално, фирмено и Skype обучение за страната и ЕС0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128603/d-r-kirova-kurs-po-statistika-s-spss20-eviews-sas-individualno-firmeno-i-sky

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 12, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128602/razdelitel-exxo

Д-Р КИРОВА Моделиране на решенията и анализ- задачи по линейно оптимиране с програмата
POM, иконометрия с Eviews, SPSS20, Excel -0886719393 skype:knkirova
Д-Р КИРОВА Моделиране на решенията и анализ- задачи по линейно оптимиране с програмата POM, иконометрия с
Eviews, SPSS20, Excel -0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128601/d-r-kirova-modelirane-na-resheniyata-i-analiz--zadachi-po-lineyno-optimirane-s-prog

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 10, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128600/razdelitel-exxo

Инкубатори-Люпилни
Посетете ни в Facebook Инкубатори-Люпилни!
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128599/inkubatori-lyupilni

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, с капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128598/klipbord-office-point

Екскурзии и почивки в 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/128597/ekskurzii-i-pochivki-v-dubay---dari-tur

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, с капак, син
http://obiavidnes.com/obiava/128596/klipbord-office-point
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Предлагаме заеми между частност сериозно и честно
Здравейте
Имате ли нужда от заем и вие често са отхвърлени от банки, повече загриженост. И вие искате
Аз съм готов да ви помогне, че финансовото състояние. (Ипотеки, търговските заеми, лични заеми, ипотечни кредити,
образователни кредити и финансиране). Само 3% лихва се заплаща по кредита. Ние плащаме 1000 € до 800000 €. Ако е
необходимо, не се колебайте да се свържете с мен: sebrinajean59@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128595/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-chestno

Biohelp хранителни добавки
BIOHELP е българска компания за хранителни добавки, която силно разчита на иновативни и действащи формули за
продукти в полза на здравето ви.
http://obiavidnes.com/obiava/128594/biohelp-hranitelni-dobavki

Диети за отслабване
Диети за намаляване на наднорменото тегло. Как да се храним и кога през деня. Най-добрите съвети за едно
здравословно хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/128593/dieti-za-otslabvane

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, без капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128592/klipbord-office-point

Почистване на апартамент с мебели – добри цени
Фирма предлага почистване на апартаменти в София на добри цени. Работим бързо, качествено, коректни и точни сме.
Повече
за
нас
на
http://xn--80aa7ac7b.bg/%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%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%B0%D0%BF%D0%B0%D1
%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE/ и 0888 575 888.
http://obiavidnes.com/obiava/128591/pochistvane-na-apartament-s-mebeli--dobri-ceni

Почистване на апартамент с мебели – добри цени
Фирма в София предлага почистване на апартаменти на добри цени. Извозваме и изхвърляме отпадъците, работим
качествено, на добри цени. Повече за нас и останалите ни услуги на на http://smetishte.com/pochistvane-na-apartament/ и
0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/128590/pochistvane-na-apartament-s-mebeli--dobri-ceni

Изхвърляне на отпадъци с бус
Фирма в София предлага извозване и изхвърляне на отпадъци с бус. Предлагаме още хамалски услуги, почистване на
жилища, тавани, мазета, градини и други. Работим коректно и бързо, повече за нас на http://obshtini.com/izvozvane-sofia/ и
088 400 1000.
http://obiavidnes.com/obiava/128589/izhvyrlyane-na-otpadyci-s-bus

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, без капак, син
http://obiavidnes.com/obiava/128588/klipbord-office-point

Клипборд Wedo
Клипборд Wedo, за документи с формат до А6, от дясната страна е монтиран метален клип по цялата дължина,
подходящ за хотели ползващи изцяло безкасово плащане, с капак, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/128587/klipbord-wedo

Клипборд Wedo
Клипборд Wedo, за документи с формат до А4, еко кожа, с калкулатор, без капак, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128586/klipbord-wedo

Клипборд Wedo
Клипборд Wedo, за документи с формат до А4, с калкулатор и лампа, с капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128585/klipbord-wedo

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128584/klipbord

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, син
http://obiavidnes.com/obiava/128583/klipbord

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128582/klipbord

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128581/klipbord

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128580/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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