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Графит KOH-I-NOOR за автоматичен молив
Графит KOH-I-NOOR за автоматичен молив, B, дебелина на линията 0.7 mm, дължина 60 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131020/grafit-koh-i-noor-za-avtomatichen-moliv

Графит KOH-I-NOOR за автоматичен молив
Графит KOH-I-NOOR за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.5 mm, дължина 60 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131019/grafit-koh-i-noor-za-avtomatichen-moliv

Графит KOH-I-NOOR за автоматичен молив
Графит KOH-I-NOOR за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.7 mm, дължина 60 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131018/grafit-koh-i-noor-za-avtomatichen-moliv

Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив
Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив, 2B, дебелина на линията 0.5 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131017/grafit-uni-nano-dia-za-avtomatichen-moliv

Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив
Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив, 2B, дебелина на линията 0.7 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131016/grafit-uni-nano-dia-za-avtomatichen-moliv

Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив
Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив, B, дебелина на линията 0.7 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131015/grafit-uni-nano-dia-za-avtomatichen-moliv

Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив
Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.5 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131014/grafit-uni-nano-dia-za-avtomatichen-moliv

Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив
Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.7 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131013/grafit-uni-nano-dia-za-avtomatichen-moliv

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/131012/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Страница 1/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

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/131011/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив
Графит UNI Nano Dia за автоматичен молив, B, дебелина на линията 0.5 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131010/grafit-uni-nano-dia-za-avtomatichen-moliv

Графит Centrum за автоматичен молив
Графит Centrum за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.5 mm, дължина 60 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131009/grafit-centrum-za-avtomatichen-moliv

Бързи кредити - Icredit.bg
Вземи бърз кредит онлайн от Icredit.bg. Пари на заем до минути от 50 до 1500 лева. 0% лихва за всеки първи кредит.
Вземи онлайн кредит сега на https://icredit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/131008/byrzi-krediti---icreditbg

Графит Centrum за автоматичен молив
Графит Centrum за автоматичен молив, HB, дебелина на линията 0.7 mm, дължина 60 mm, черен, 12бр. в опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/131007/grafit-centrum-za-avtomatichen-moliv

Мебели по поръчка София - Мебели Деков
Изработка на мебели по поръчка в София. Мебели Деков изработва всякакви модели мебели по поръчка съобразени спрямо
изискванията на клиента - гардероби по поръчка, кухни по поръчка, портманто, офис мебели и др.
http://obiavidnes.com/obiava/131006/mebeli-po-porychka-sofiya---mebeli-dekov

Ролер BIC Cristalgel
Ролер BIC Cristalgel, син, 1 mm, гел, син, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/131005/roler-bic-cristalgel

Ролер BIC Cristalgel
Ролер BIC Cristalgel, червен, 1 mm, гел, червен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/131004/roler-bic-cristalgel

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/131003/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/131002/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Курс за Барман от 08 май 2017г
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. По
желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните
работи
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/131001/kurs-za-barman-ot-08-may-2017g

Курс за Сервитьори от 08 май 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.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
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CHEF DE RANG, Waiter/ ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST,
http://obiavidnes.com/obiava/131000/kurs-za-servityori-ot-08-may-2017g

Курс за готвач от 08 май 2017г
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
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/130999/kurs-za-gotvach-ot-08-may-2017g

Ролер BIC Cristalgel
Ролер BIC Cristalgel, черен, 1 mm, гел, черен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130998/roler-bic-cristalgel

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130997/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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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/130996/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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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/130995/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 .
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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/130994/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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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/130993/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Кабел Manhattan SATA 6.0 Gbit/s
Кабел Manhattan SATA 6.0 Gbit/s, интерфейсен, 50cm
http://obiavidnes.com/obiava/130992/kabel-manhattan-sata-60-gbits

Мишка Sandberg Sniper
Мишка Sandberg Sniper, оптична (2400dpi), безжична, USB, черна, подсветка, гейминг
http://obiavidnes.com/obiava/130991/mishka-sandberg-sniper

Автоматичен молив UNI Kuru Toga M5-450
Автоматичен молив UNI Kuru Toga M5-450, дебелина на линията 0.5 mm, син
http://obiavidnes.com/obiava/130990/avtomatichen-moliv-uni-kuru-toga-m5-450
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Автоматичен молив UNI Kuru Toga M5-450
Автоматичен молив UNI Kuru Toga M5-450, дебелина на линията 0.5 mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130989/avtomatichen-moliv-uni-kuru-toga-m5-450

Автоматичен молив UNI Kuru Toga M5-450
Автоматичен молив UNI Kuru Toga M5-450, дебелина на линията 0.5 mm, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/130988/avtomatichen-moliv-uni-kuru-toga-m5-450

Автоматичен молив UNI Shalaku M5-228
Автоматичен молив UNI Shalaku M5-228, дебелина на линията 0.5 mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130987/avtomatichen-moliv-uni-shalaku-m5-228

Автоматичен молив UNI Kuru Toga M7-450
Автоматичен молив UNI Kuru Toga M7-450, дебелина на линията 0.7 mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130986/avtomatichen-moliv-uni-kuru-toga-m7-450

Детско креватче Тони с матрак 70/140
Детско креватче Тони с хубав матрак 70/140, три нива на дъното, подвижна решетка, люлеещ механизъм, две
чекмеджета с МДФ профил. Става на бюро. Отлично състояние.
http://obiavidnes.com/obiava/130985/detsko-krevatche-toni-s-matrak-70140

Автоматичен молив UNI Shalaku M5-228
Автоматичен молив UNI Shalaku M5-228, дебелина на линията 0.5 mm, син
http://obiavidnes.com/obiava/130984/avtomatichen-moliv-uni-shalaku-m5-228

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/130983/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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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/130982/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Автоматичен молив UNI Shalaku M5-228
Автоматичен молив UNI Shalaku M5-228, дебелина на линията 0.5 mm, розов
http://obiavidnes.com/obiava/130981/avtomatichen-moliv-uni-shalaku-m5-228

Блиндирана входна врата Модел Т109, цвят Тъмен орех
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лаково покритие. Размери на вратата с касата- 92/200см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-лакирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг.Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок,всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/130980/blindirana-vhodna-vrata-model-t109-cvyat-tymen-oreh

Слушпалки Ednet 83123
Слушпалки Ednet 83123, USB, микрофон, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/130979/slushpalki-ednet-83123

Тонколони Ednet 83044
Тонколони Ednet 83044, 2.0, 6W RMS, подсветка, воден еквалайзер, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/130978/tonkoloni-ednet-83044

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/130977/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Тонколони Ednet 83044
Тонколони Ednet 83044, 2.0, 6W RMS, подсветка, воден еквалайзер, USB, бели
http://obiavidnes.com/obiava/130976/tonkoloni-ednet-83044

Страница 10/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

Автоматичен молив BIC Matic
Автоматичен молив BIC Matic, дебелина на линията 0.5 mm, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130975/avtomatichen-moliv-bic-matic

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/130974/sigurna-rabota

Автоматичен молив BIC Matic
Автоматичен молив BIC Matic, HB, дебелина на линията 0.7 mm, черен, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130973/avtomatichen-moliv-bic-matic

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/130972/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130971/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Детски скутер Razor Junior T3
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Детски скутер Razor Junior T3, Различни цветове, до 22кг, 2.2кг, 3+
http://obiavidnes.com/obiava/130970/detski-skuter-razor-junior-t3

Автоматичен молив BIC Matic
Автоматичен молив BIC Matic, HB, дебелина на линията 0.5 mm, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130969/avtomatichen-moliv-bic-matic

Автоматичен молив BIC Matic
Автоматичен молив BIC Matic, дебелина на линията 0.5 mm, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/130968/avtomatichen-moliv-bic-matic

Автоматичен молив Centrum Bat
Автоматичен молив Centrum Bat, дебелина на линията 0.5 mm, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/130967/avtomatichen-moliv-centrum-bat

Скутер Razor А2
Скутер Razor А2, Различни цветове, Сгъваем, от aircraft-grade алуминий, до 65кг, 2.7кг, 5+
http://obiavidnes.com/obiava/130966/skuter-razor-a2

Автоматичен молив Centrum Bat
Автоматичен молив Centrum Bat, дебелина на линията 0.7 mm, различни цветове, цената е за 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/130965/avtomatichen-moliv-centrum-bat

Скутер Razor A5 Lux Scooter
Скутер Razor A5 Lux Scooter, Различни цветове, Сгъваем, от aircraft-grade алуминий, големи колела, стойка, до 100кг,
3.85кг, 8+
http://obiavidnes.com/obiava/130964/skuter-razor-a5-lux-scooter

Борд Razor RipStik Ripster
Борд Razor RipStik Ripster, Различни цветове, завъртащ се дек, до 79кг, 2кг, 8+
http://obiavidnes.com/obiava/130963/bord-razor-ripstik-ripster

Хладилник с камера LIEBHERR KBPes 4354
Хладилник с камера LIEBHERR KBPes 4354, клас А+++, 360 л. общ обем, 2.4" цветен сензорен TFT-дисплей, алармен
сигнал, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/130962/hladilnik-s-kamera-liebherr-kbpes-4354

Хладилник с фризер LIEBHERR C 3425
Хладилник с фризер LIEBHERR C 3425, A+++, 272 л. общ обем, DuoCooling, PowerCooling система, SmartDevice опция, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130961/hladilnik-s-frizer-liebherr-c-3425

Хладилник с фризер LIEBHERR Cef 3425
Хладилник с фризер LIEBHERR Cef 3425, клас A+++, 272 л. общ обем, VarioSpace, SmartFrost система, SuperCool, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/130960/hladilnik-s-frizer-liebherr-cef-3425

Калъф за Samsung Galaxy S7 Edge
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Калъф за Samsung Galaxy S7 Edge, страничен с гръб, термополиуретан, CaseMate Naked Tough Sheer Glam, златист
http://obiavidnes.com/obiava/130959/kalyf-za-samsung-galaxy-s7-edge

Калъф за Apple iPhone 5/5S
Калъф за Apple iPhone 5/5S, страничен с гръб, термополиуретан, CaseMate Naked Tough Sheer Glam, златист
http://obiavidnes.com/obiava/130958/kalyf-za-apple-iphone-55s

Видео карта RX 570
Видео карта RX 570, 4GB, Asus ROG STRIX 04G Gaming, PCI-E 3.0, GDDR5, 256-bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/130957/video-karta-rx-570

Хладилник с фризер LIEBHERR Cbs 3425
Хладилник с фризер LIEBHERR Cbs 3425, клас А+++, 282 л. общ обем, SmartDevice опция, FrostSafe, вентилатор, таванно
LED осветление, черно
http://obiavidnes.com/obiava/130956/hladilnik-s-frizer-liebherr-cbs-3425

Калъф за Apple iPhone 5/5S
Калъф за Apple iPhone 5/5S, страничен с гръб, термополиуретан, CaseMate Naked Tough Sheer Glam, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/130955/kalyf-za-apple-iphone-55s

Хладилник с фризер LIEBHERR CN 3505
Хладилник с фризер LIEBHERR CN 3505, клас А++, 221 л. общ обем, No Frost, автоматично размразяване, SmartDevice
опция, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130954/hladilnik-s-frizer-liebherr-cn-3505

Хладилник с фризер LIEBHERR CB 4315
Хладилник с фризер LIEBHERR CB 4315, клас A+++, 350 л. общ обем, 2,4‘‘ монохромен сензорен TFT-дисплей, SuperCool
функция, алармен сигнал, HomeDialogSystem, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130953/hladilnik-s-frizer-liebherr-cb-4315

Калъф за Apple iPhone 6/6S/7
Калъф за Apple iPhone 6/6S/7, страничен с гръб, термополиуретан, CaseMate Naked Tough Translucent, син
http://obiavidnes.com/obiava/130952/kalyf-za-apple-iphone-66s7

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/130951/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate
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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/130950/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/130949/cours-de-bulgare-pour-trangers

Хладилник с фризер LIEBHERR CBef 4315
Хладилник с фризер LIEBHERR CBef 4315, клас A+++, 350 л. общ обем, 2,4‘‘ монохромен сензорен TFT-дисплей,
HomeDialogSystem, BioFresh, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/130948/hladilnik-s-frizer-liebherr-cbef-4315

Блиндирана входна врата 132-D1
Представяме Ви, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см блиндирана входна врата
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на
отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Моделът е сребристосив на цвят, прахово боядисан.
Комплектът включва: крило, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на
крилото и касата, метален обков- брава, иноксови дръжки, един секретен
патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата
регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и
шпионка.
Моделът има изключително интересен сребристосив цвят, който трудно се
запечатва в снимка. Орнаментът на модела представлява красива
геометрична фрезовка. Също така тази
врата
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е много подходяща за панелни жилища, тъй като размерът й съответства на
размера на строителния отвор, който се получава след демонтаж на
металната каса. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с
това не Ви ограничаваме в изборa.
http://obiavidnes.com/obiava/130947/blindirana-vhodna-vrata-132-d1

Хладилник с фризер LIEBHERR CBNbs 4815
Хладилник с фризер LIEBHERR CBNbs 4815, клас A+++, 391 л. общ обем, BioFresh, HomeDialogSystem система за контрол,
SmartDevice опция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130946/hladilnik-s-frizer-liebherr-cbnbs-4815

Интериорна врата Gama 203, цвят Перла
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Конструкция на крилото:
Крилото е изработено от 2 броя по 6мм плоскости HDF с рамка от масив, подсилена с HDF оребряване, покрито с 3D PP
(полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма плътност, здравина, влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Крилото е безфалцово (тапетно), което позволява свобода при определяне посоката на отваряне.
Възможни размери на крилото:
700 / 1970 мм, 800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Конструкция на касата:
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
780 / 2010 мм
880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Препоръчителни размери на строителния отвор:
За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
Первази:
Первазите са изработени от същия материал и по същата технология, както крилото и касата. Това придава цялостен
завършен вид на вратата.
Комплектът включва:
Права каса за зид от 70 до 130 мм
Крило
Плаващи первази за двете страни
Гумено уплътнение
Метална секретна брава
Насрещник
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Патрон с 3 ключа
Три лагерни панти
Иноксова дръжка тип розетка
http://obiavidnes.com/obiava/130945/interiorna-vrata-gama-203-cvyat-perla

Интериорна врата Gradde Wartburg, цвят Ясен Вералинга
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, позволяваща обличане на крилото изцяло, без видимо
прекъсване на покритието. Този метод допринася за много по-голяма устойчивост на износване и повреди, в сравнение
със стандартните интериорни врати, особено в ръбовете, където обикновените врати са с уязвим отделен кант.
http://obiavidnes.com/obiava/130944/interiorna-vrata-gradde-wartburg-cvyat-yasen-veralinga

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130943/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 !
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130942/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130941/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Почистване и копаене на септични ями,кладенци - 0892700926
Почистване и копаене септични ями, кладенци, удълбочаване, търсене на вода, възстановяване на стари затлачени
кладенци без значение дълбочината и населеното място поставяне на пръстени блокчета, зидане с камък до плоча
http://obiavidnes.com/obiava/130940/pochistvane-i-kopaene-na-septichni-yamikladenci---0892700926

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/130939/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
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Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/130938/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13
http://obiavidnes.com/obiava/130937/magnitna-titanieva-grivna

Ремонт на покриви в цялата страна ,улуциЧастично и изцялостен ремонт на покриви,сваляне и пренареждане на керемиди,битумни керемиди,наковаване на
ламперия,полагане на черна хартия,челни дъски,смяна на улуци,безшевни улуци.Работим с наши или с ваши
материали.Работим в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/130936/remont-na-pokrivi-v-cyalata-strana-uluci-
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/130935/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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
http://obiavidnes.com/obiava/130934/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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
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съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130933/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Хладилник с фризер LIEBHERR CBNPgw 4855
Хладилник с фризер LIEBHERR CBNPgw 4855, клас A+++, 391 л. общ обем, BioFresh, 2.4" цветен сензорен TFT-дисплей,
HomeDialogSystem система за контрол, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130932/hladilnik-s-frizer-liebherr-cbnpgw-4855

Почистване и копаене на септични ями,кладенци - 0899414923
Почистване и копаене септични ями, кладенци, удълбочаване, търсене на вода, възстановяване на стари затлачени
кладенци без значение дълбочината и населеното място поставяне на пръстени блокчета, зидане с камък до плоча
http://obiavidnes.com/obiava/130931/pochistvane-i-kopaene-na-septichni-yamikladenci---0899414923

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/130930/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130929/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Електрически скутер Razor Power Core E300
Електрически скутер Razor Power Core E300, 24км/ч скорост, до 40 минути, син
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http://obiavidnes.com/obiava/130928/elektricheski-skuter-razor-power-core-e300

Електрически скутер Razor Power Core E300 S
Електрически скутер Razor Power Core E300 S, 24км/ч скорост, до 40 минути, със седелка, син
http://obiavidnes.com/obiava/130927/elektricheski-skuter-razor-power-core-e300-s

Електрически количка Razor Crazy Cart Shift
Електрически количка Razor Crazy Cart Shift, 13км/ч скорост, до 40 минути, червена
http://obiavidnes.com/obiava/130926/elektricheski-kolichka-razor-crazy-cart-shift

Електрически количка Razor Crazy Cart
Електрически количка Razor Crazy Cart, 19км/ч скорост, до 40 минути, червена
http://obiavidnes.com/obiava/130925/elektricheski-kolichka-razor-crazy-cart

Електрически скутер Razor Power Core E100
Електрически скутер Razor Power Core E100, 18км/ч скорост, до 60 минути, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130924/elektricheski-skuter-razor-power-core-e100

Електрически количка Razor Crazy Cart XL
Електрически количка Razor Crazy Cart XL, 19км/ч скорост, до 40 минути, червена
http://obiavidnes.com/obiava/130923/elektricheski-kolichka-razor-crazy-cart-xl

Слушалки Sony MDR-510AS
Слушалки Sony MDR-510AS, микрофон, тип "тапи", зелени
http://obiavidnes.com/obiava/130922/slushalki-sony-mdr-510as

кредити между физически лица отлв 5000 до лв 5.00000 : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 6000 до лв 5.000000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130921/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-lv-500000--moutiercatherinegmailco

оферта на заем пари с лихва от 3%
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 6000 до лв 5.000000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130920/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3

кредити между физически лица отлв 5000 до лв 5.00000 : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 6000 до лв 5.000000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130919/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-lv-500000--moutiercatherinegmailco

кредити между физически лица отлв 5000 до лв 5.00000 : moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 6000 до лв 5.000000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130918/krediti-mejdu-fizicheski-lica-otlv-5000-do-lv-500000--moutiercatherinegmailco
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оферта на заем пари с лихва от 3%
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 6000 до лв 5.000000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130917/oferta-na-zaem-pari-s-lihva-ot-3

Хладилник LIEBHERR KPesf 4220
Хладилник LIEBHERR KPesf 4220, клас A++, 383 л. обем, LED осветление, автоматично размразяване, SwingLine дизайн,
инокс
http://obiavidnes.com/obiava/130916/hladilnik-liebherr-kpesf-4220

Ремонт на покриви Бургас
Фирма "ВЕРАКС 03"ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
http://obiavidnes.com/obiava/130915/remont-na-pokrivi-burgas

Слушалки Sony MDR-510AS
Слушалки Sony MDR-510AS, микрофон, тип "тапи", зелени
http://obiavidnes.com/obiava/130914/slushalki-sony-mdr-510as

Хладилни камери и съоръжения
ФКлимат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и
търговска дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/130913/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

Хладилник LIEBHERR К 4220
Хладилник LIEBHERR К 4220, клас A+, 383 л. обем, LED осветление, динамично охлаждане, SwingLine, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130912/hladilnik-liebherr-k-4220

Смяна на щрангове
Монтират се тръби PN 16 за студена вода, а за топла и циркулационна са с алуминиева вложка, която ги предпазва от
деформация, правейки ги устойчиви при по - високи температури и налягане.
Приложени материали за допълнителна информация.
http://obiavidnes.com/obiava/130911/smyana-na-shtrangove

Хладилник LIEBHERR BP 2850
Хладилник LIEBHERR BP 2850, клас А+++, 157 л. обем, BioFresh, автоматично размразяване, SoftSystem на вратата, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130910/hladilnik-liebherr-bp-2850

Мебели София
Магазини за мебели София - Бета. Търговска верига за мебели в град София - отложено плащане или на изплащане на
мебели София, доставка до дома на мебели в София и Софийска област.
Магазини за мебели София вижте на уеб адрес www.mebeli-beta.com
http://obiavidnes.com/obiava/130909/mebeli-sofiya

Йонизатори 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.
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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/130908/yonizatori-ot-tehnomag

Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/130907/vyzduhoprechistvatel-multifunkcionalen-7-v-1

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/130906/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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/130905/destilatori-za-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/130904/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

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
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/130903/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Страница 25/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

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. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/130902/mini-vibracionna-peralnya-volkano

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/130901/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

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/130900/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

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 чудодейно
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/130899/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

Ултразвуков овлажнител с йонизатор - София
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/130898/ultrazvukov-ovlajnitel-s-yonizator---sofiya

Работна станция Lenovo ThinkStation P310 Tower (30AT005GBL)
Работна станция Lenovo ThinkStation P310 Tower (30AT005GBL), четириядрен Skylake Intel Core i7-6700 3.4/4GHz, NVIDIA
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Quadro K620 2GB, 8GB DDR4 RAM, 1TB 7200rpm, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/130897/rabotna-stanciya-lenovo-thinkstation-p310-tower-30at005gbl

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/130896/ovlajniteli-na-vyzduha

Ултразвукови устройства против мишки и плъхове
Тройно комбиниран уред за борба с гризачи – съвременно средство за ефективна борба с гризачите. Използва комбинирано
въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в
борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са
извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на
електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които преминават
кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва
и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/130895/ultrazvukovi-ustroystva-protiv-mishki-i-plyhove

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/130894/dush-za-zybi--tehnomag--dentalen-irigator

Изнасяне на стари мебели от жилища
Извозваме и изхвърляме стари мебели от дома ви. Работим с наши камиони и наши хамали. Повече информация за нас и
нашите пакетни услуги може да получите на http://fori.eu/izvozvane-na-stari-mebeli/ и 0899 155 555.
http://obiavidnes.com/obiava/130893/iznasyane-na-stari-mebeli-ot-jilishta

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/130892/alkoholni-testeri-dregeri
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Извозване на мебели от жилища
Фирма в град София предлага извозване на стари мебели и други от вашият дом или офис. Работим бързо и коректно на
конкурентни цени. Повече за нас и останалите ни услуги на http://kamion.bg/izhvarlyane-na-stari-mebeli-s-kamioni/ и 088 700
4000.
http://obiavidnes.com/obiava/130891/izvozvane-na-mebeli-ot-jilishta

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/130890/nagrevki-s-infrachervena-lampa-pri-sinuzit

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/130889/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Извозване и изхвърляне на мебели
Предлагаме извозване и изхвърляне на стари мебели от дома. Работим бързо и коректно с наши хамали и наш транспорт.
Повече за нас и пакетните ни услуги на https://www.facebook.com/izvozvane.stari.mebeli/ и 0888 02 1111.
http://obiavidnes.com/obiava/130888/izvozvane-i-izhvyrlyane-na-mebeli

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/130887/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
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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/130886/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Озонатор за автомобила - ТехноМаг
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.
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/130885/ozonator-za-avtomobila---tehnomag

Вертикален фризер LIEBHERR GNP 4355
Вертикален фризер LIEBHERR GNP 4355, клас А+++, 268 л. обем, LED oсветление, VarioSpace, PowerCooling, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130884/vertikalen-frizer-liebherr-gnp-4355

Урок по пеене
Индивидуални уроци по поп и джаз пеене за начинаещи. Ако имате желание да се занимавате с пеене като хоби или
професионално, заедно ще развием вашия талант.
Продължителността на един урок е 60 минути на цена от 15 лв.
Има вариант за 90 минути на цена от 20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/130883/urok-po-peene

търся активен
ЗДР. НИЕ СМЕ 2-МА ПАСИВНИ МЪЖЕ. ТЪРСИМ АКТИВЕН СЕРИОЗЕН И ДИСКРЕТЕН- ИМАМЕ ТЕРЕН 0884 84 72 00
ХРИСТО
http://obiavidnes.com/obiava/130882/tyrsya-aktiven

Урок по поп и джаз пеене
Индивидуални уроци по поп и джаз пеене за начинаещи. Ако имате желание да се занимавате с пеене като хоби или
професионално, заедно ще развием вашия талант.
Продължителността на един урок е 60 минути на цена от 15 лв.
Има вариант за 90 минути на цена от 20 лв.
Нашата школа предлага Ваучер-подарък урок по пеене.
http://obiavidnes.com/obiava/130881/urok-po-pop-i-djaz-peene

Инкубатори за люпене
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца, 40яйца, 60, 80, 100, и 120 броя яйца.
Полуавтоматични за 20яйца, 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.
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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/130880/inkubatori-za-lyupene

Тонколона Sony SRS-XB10
Тонколона Sony SRS-XB10, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB бяла
http://obiavidnes.com/obiava/130879/tonkolona-sony-srs-xb10

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение за цялата сртана - 350 лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
http://obiavidnes.com/obiava/130878/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie-za-cyalata-srtana---350-lv

Часовници Q&Q на ниски цени
Оторизиран представител на часовници от 1997г.Безплатна доставка и 2г. гаранция.Разнообразие от модели Q&Q за
всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/130877/chasovnici-qq-na-niski-ceni

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение за цялата страна - 350 лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
http://obiavidnes.com/obiava/130876/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana---350-lv

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение за цялата страна - 650 лв
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.
http://obiavidnes.com/obiava/130875/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana---650-lv

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение за цялата страна - 650 лв.
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.
http://obiavidnes.com/obiava/130874/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana---6

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение за цялата страна - 350,00 лв.
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.
http://obiavidnes.com/obiava/130873/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana---35000-lv
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Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение за цялата страна - 350,00 лв.
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.
http://obiavidnes.com/obiava/130872/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie--za-cyalata-strana---35000-l

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение за цялата страна - 350,00лв.
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
http://obiavidnes.com/obiava/130871/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana---35000lv

Курс “Строител” - Дистанционно обучение за цялата страна
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/130870/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie-za-cyalata-strana

Хладилник с камера LIEBHERR CTPwb 2121
Хладилник с камера LIEBHERR CTPwb 2121, клас A++, 195 л. общ обем, автоматично размразяване, SmartFrost, механично
управление, син
http://obiavidnes.com/obiava/130869/hladilnik-s-kamera-liebherr-ctpwb-2121

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
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Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130868/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Блиндирана входна врата Ale Door 402, цвят Sunta
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1.2 мм прахово боядисан метал и 8 мм ламинирани ПДЧ панели.
Структурата на крилото представлява двойна метална рамка, два лицеви 8 мм ламинирани ПДЧ панела, между които е
поставен допълнителен метален лист с дебелина 1,2 мм. Крилото е с дебелина 70 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и
топло изолация от полистирен. От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено
положение на вратата влизат в касата.
Касата е от 1.5 мм прахово боядисан метал, нерегулируема, с первази за от едната страна и е с вграден праг.
Размер на вратата: 880/2000 мм
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа. От страната на пантите
крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата влизат в касата.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
http://obiavidnes.com/obiava/130867/blindirana-vhodna-vrata-ale-door-402-cvyat-sunta

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН 100% ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ
ЧРЕЗ АГЕНЦИЯ
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,бирена
фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за
сандвичи,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати,склад за балатум,склад за парфюми и много други позиции ТД,осигуровки заплата 750-800 евро.Строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200
евро,ТД,осигуровки.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/130866/chehiya-bez-komision-100-garantirana-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-agenciya

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/130865/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/130864/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H50075BM/2)
Лаптоп Lenovo ThinkPad Edge E570 (20H50075BM/2), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10GHz, 15.6" (39.62 cm)
Full HD IPS LED Display, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB, 2x USB 3.0, Windows 10 Pro, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/130863/laptop-lenovo-thinkpad-edge-e570-20h50075bm2

TokZaMen - лицензиран доставчик на електроенергия
Ако получаваната от вас електроенергия е с ниско качество и уредите ви постоянно се развалят можете да смените
доставчикът си на ток. Компанията TokZaMen е лицензиран търговец на ел.енергия който предлага услугите си на
нормални за потребителя цени и възможност за не променянето им за целият срок на договора.
http://obiavidnes.com/obiava/130862/tokzamen---licenziran--dostavchik-na-elektroenergiya

Тонколона Sony SRS-XB10
Тонколона Sony SRS-XB10, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, синя
http://obiavidnes.com/obiava/130861/tonkolona-sony-srs-xb10

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/130860/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
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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/130859/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130858/bulgarian-for-foreigners

Детективска Агенция АЯКС-Русе Велико Търново Силистра Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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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/130857/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

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
http://obiavidnes.com/obiava/130856/razgovoren-angliyski

Тонколона Sony SRS-XB10
Тонколона Sony SRS-XB10, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/130855/tonkolona-sony-srs-xb10

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.
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Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130854/kurs-stroitelen-tehnik---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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130853/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Ремонт и монтаж на мебели. Смяна на панти на секции, гардероби, шкафове. Всичко за вратите-монтаж, скъсяване,
первази, разбити брави. Прогонка и уплатняване на врати и прозорци. Укрепване на клатещи се маси и столове.
http://obiavidnes.com/obiava/130852/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

Хладилник с камера LIEBHERR CTPfr 2121
Хладилник с камера LIEBHERR CTPfr 2121, клас A++, 195 л. общ обем, автоматично размразяване, SmartFrost, механично
управление, червен
http://obiavidnes.com/obiava/130851/hladilnik-s-kamera-liebherr-ctpfr-2121
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Хладилник с камера LIEBHERR CTPag 2121 клас A++
Хладилник с камера LIEBHERR CTPag 2121 клас A++, 195 л. общ обем, автоматично размразяване, SmartFrost, механично
управление, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/130850/hladilnik-s-kamera-liebherr-ctpag-2121-klas-a

Неделен курс по фински език – А1 ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 30.04.2017г.
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/130849/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

Курс по шведски език – второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало : 21.05.2017г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130848/kurs-po-shvedski-ezik--vtoro-nivo

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – 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
http://obiavidnes.com/obiava/130847/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.

Страница 37/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

Начало : 16.05.2017 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
http://obiavidnes.com/obiava/130846/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

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 : 22.04.2017 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/130845/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Вечерен курс по италиански език – второ ниво
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 18.30 до 20.30 часа. Начало :
24.04.2017 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/130844/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Тонколона Sony SRS-XB10
Тонколона Sony SRS-XB10, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, жълта
http://obiavidnes.com/obiava/130843/tonkolona-sony-srs-xb10

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130842/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Magic Ex Hose маркуч екс хос
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
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Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130841/magic-ex-hose-markuch-eks-hos

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/130840/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

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.
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Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130839/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/130838/vibrokolan-s-termoefekt--vibro---shaper

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130837/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt
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Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/130836/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130835/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Квалификационен курс по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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• 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 работите като: 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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130834/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Тонколона Sony SRS-XB10
Тонколона Sony SRS-XB10, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, червена
http://obiavidnes.com/obiava/130833/tonkolona-sony-srs-xb10

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/130832/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130831/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Тонколона Sony SRS-XB10
Тонколона Sony SRS-XB10, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/130830/tonkolona-sony-srs-xb10

Тонколона Sony SRS-XB40
Тонколона Sony SRS-XB40, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, червенa
http://obiavidnes.com/obiava/130829/tonkolona-sony-srs-xb40

Тонколона Sony SRS-XB40
Тонколона Sony SRS-XB40, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, синя
http://obiavidnes.com/obiava/130828/tonkolona-sony-srs-xb40

Тонколона Sony SRS-XB30
Тонколона Sony SRS-XB30, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/130827/tonkolona-sony-srs-xb30

Тонколона Sony SRS-XB30
Тонколона Sony SRS-XB30, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, червена
http://obiavidnes.com/obiava/130826/tonkolona-sony-srs-xb30

Тонколона Sony SRS-XB30
Тонколона Sony SRS-XB30, 1.0, преносима, водонепромокаема (IPX5), Bluetooth, USB, синя
http://obiavidnes.com/obiava/130825/tonkolona-sony-srs-xb30

Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICUS 2924
Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICUS 2924, клас A++, 241 л. общ обем, автоматично размразяване,
SmartFrost, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130824/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-icus-2924

Настолен компютър HP 280 G2 MT (V7Q85EA)
Настолен компютър HP 280 G2 MT (V7Q85EA), двуядрен Skylake Intel Pentium Processor G4400 3.30 GHz, 4GB DDR4 RAM,
500GB 7200rpm, 2x USB 3.0, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/130823/nastolen-kompyutyr-hp-280-g2-mt-v7q85ea

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
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полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130822/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Квалификационен курс 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 работите като: 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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130821/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Калъф за Huawei P10 Lite
Калъф за Huawei P10 Lite, отваряем, силиконов, Huawei P10 Cover Warsaw, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130820/kalyf-za-huawei-p10-lite

Калъф за Huawei P10 Lite
Калъф за Huawei P10 Lite, страничен с гръб, полимер, Huawei P10 Transparent Warsaw, бял/прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/130819/kalyf-za-huawei-p10-lite

Чанта за лаптоп HP Value Top Load Case
Чанта за лаптоп HP Value Top Load Case, до 16.1" (40.89 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/130818/chanta-za-laptop-hp-value-top-load-case
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Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICUNS 3324
Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICUNS 3324, клас A++, 194 л. общ обем, LED осветление, NoFrost, FrostSafe,
бял
http://obiavidnes.com/obiava/130817/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-icuns-3324

Почистване и копаене на септични ями,кладенци Почистване ,копаене,удълбочаване на септични ями ,кладенци,независимо от дълбочината,диаметъра и населеното
място.Поставяне на бетонни пръстени,кладенски блокчета.Изработвам декоративен кладенец,по поръчка на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/130816/pochistvane-i-kopaene-na-septichni-yamikladenci--

Почистване и копаене на септични ями,кладенци Почистване ,копаене,удълбочаване на септични ями ,кладенци,независимо от дълбочината,диаметъра и населеното
място.Поставяне на бетонни пръстени,кладенски блокчета.Изработвам декоративен кладенец,по поръчка на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/130815/pochistvane-i-kopaene-na-septichni-yamikladenci--

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/130814/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130813/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Калъф за Huawei P10 Lite
Калъф за Huawei P10 Lite, отваряем, силиконов, Huawei P10 Cover Warsaw, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130812/kalyf-za-huawei-p10-lite
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Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICUN 3324
Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICUN 3324, клас A++, 256 л. общ обем, автоматично размразяване,
FrostSafe, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130811/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-icun-3324

Алкохолен тестер (дрегер)
Професионален корейски уред с 3-разреден LCD-дисплей за прецизно 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. С чувствителен полупроводников сензор за алкохолен окис
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкална батерия 9V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 20 броя мундщуци, елегантна пластмасова кутия за съхранение на комплекта, чантичка с цип и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. 12 месеца гаранция. Цена 156 лв.(с
ДДС). Предлагаме и допълнителни мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net
или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/130810/alkoholen-tester-dreger

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/130809/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/130808/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
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/130807/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver Universal
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 чудодейно
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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/130806/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver-universal

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/130805/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/130804/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/130803/mini-vibracionna-peralnya-volkano

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/130802/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/130801/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

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. 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/130800/domashen-destilator-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/130799/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/130798/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Въздухопречиствател – София - ТехноМаг
Въздухопречиствател мултифункционален 7 в 1 – уред за мощно антибактериално и антиалергично пречистване и
обогатяване с отрицателни йони и кислород на въздуха, за ефикасно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и
всякакви други замърсявания в затворени помещения с площ до 80 кв.м. Подходящ за дома, спалнята, офиса, салона,
студиото, заседателната зала, яслата, детската градина, класната стая, хотела, и т.н. С възможност за окачване на
стена и дистанционно управление. С четири нива на филтрация, плюс озонатор, йонизатор и вентилатор. Със сменяем
комплексен въздушен филтър (HEPA-филтър, активен въглен, фотокатализатор). CE сертифициран. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/130797/vyzduhoprechistvatel--sofiya---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/130796/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Чанта за лаптоп HP Executive Black Slim Top Load
Чанта за лаптоп HP Executive Black Slim Top Load, до 15.6" (39.62 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/130795/chanta-za-laptop-hp-executive-black-slim-top-load
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Калъф за Huawei P10 Lite
Калъф за Huawei P10 Lite, страничен с гръб, полимер, Huawei P10 Victoria, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130794/kalyf-za-huawei-p10-lite

Жилището засиява във вратите на Врати София.
Предстои Ви ремонт и бързате да смените старите врати, заповядайте при нас!
Предлагаме качествени входни блиндирани и интериорни врати на възможно най - ниски цени! Всички модели, размери и
цветове са налични на склад. Компетентното и любезно обслужване е гарантирано!
http://obiavidnes.com/obiava/130793/jilishteto-zasiyava-vyv-vratite-na-vrati-sofiya

Лаптоп HP EliteBook 840 G4 (X3V02AV_23712098)
Лаптоп HP EliteBook 840 G4 (X3V02AV_23712098), сребрист, двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.50/3.10GHz, 14"
(35.56 cm) Full HD SVA LED Display, (DisplayPort), 8GB DDR4, 500GB 7200rpm + 256GB SSD, 2x USB 3.1 Gen-1, Windows 10
Pro, 1.48kg
http://obiavidnes.com/obiava/130792/laptop-hp-elitebook-840-g4-x3v02av_23712098

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/130791/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130790/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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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/130789/sigurna-rabota

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/130788/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Клавиатура за Lenovo Ideapad 110-15
Клавиатура за Lenovo Ideapad 110-15, US, без рамка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/130787/klaviatura-za-lenovo-ideapad-110-15

Стъклена интериорна врата Print G13-3
Стъклена врата, изработена от 8мм ламиниранo, закалено и кантирано стъкло с принт /едностранен или двустранен/.
Елегантна врата, придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм.
и височина до 1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/130786/styklena-interiorna-vrata-print-g13-3

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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130785/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/130784/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

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/130783/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
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 .
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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/130782/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICU 3324
Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICU 3324, клас A++, 274 л. общ обем, LED осветление, SmartFrost, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130781/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-icu-3324

Програми за професионално ориентирано от Знам и Мога
Сдружение Знам и Мога предлага програми за професионално ориентиране и консултиране. Клиентът получава
индивидуална писмена кариерна оценка, която включва анализ на личностните особености на клиента, неговите
интереси, възможности и способности, достигнат етап от кариерно развитие и препоръки за по-нататъшно развитие
http://obiavidnes.com/obiava/130780/programi-za-profesionalno-orientirano-ot-znam-i-moga

Интериорна стъклена врата Gravur G 13-3
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.\
http://obiavidnes.com/obiava/130779/interiorna-styklena-vrata-gravur-g-13-3

Блиндирана входна врата 666
Представяме блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см, дебелината на крилото е 50
мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/ляво, навън/дясно, навътре/дясно, навътре/ляво. Вратата е в
комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови
дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/130778/blindirana-vhodna-vrata-666

Калъф за Huawei P10 Lite
Калъф за Huawei P10 Lite, отваряем, еко кожа, Huawei P10 Victoria, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130777/kalyf-za-huawei-p10-lite

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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130776/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130775/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Качествени врати на ниски цени
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация : бул. Акад. Иван
Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни
потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/130774/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

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.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
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PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/130773/interiorna-vrata-gradde-zwinger

Интериорна врата Gradde модел Warthburg
Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости.
Рамката е дървена (усилена) от MDF. За шумо и топлоизолация се използват
финопресовани дървесни частици. Стъклото е с дебелина 4 мм, тип
чинчила. Покритието при светлите цветове ( Сибирска Лиственица, Дъб
Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от
целулоза и дървесни частици, импрегниран с меламинови смоли и лакове,
които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и предпазват от
надраскване.Касата е с прави первази, които могат да се регулират от
едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
В цената не се включва дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/130772/interiorna-vrata-gradde-model-warthburg

Интериорна врата Gradde модел Warthburg
Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости.
Рамката е дървена (усилена) от MDF. За шумо и топлоизолация се използват
финопресовани дървесни частици. Стъклото е с дебелина 4 мм, тип
чинчила. Покритието при светлите цветове ( Сибирска Лиственица, Дъб
Вераде и Ясен Вералинга) е Graddex Klasse A – Декоративен слой от
целулоза и дървесни частици, импрегниран с меламинови смоли и лакове,
които придават допълнителна здравина на HDF плоскостите и предпазват от
надраскване.Касата е с прави первази, които могат да се регулират от
едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
В цената не се включва дръжката.
http://obiavidnes.com/obiava/130771/interiorna-vrata-gradde-model-warthburg

Хидроизолация на панелни блокове
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

Страница 55/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/130770/hidroizolaciya-na-panelni-blokove

Ремонт на покриви в Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/130769/remont-na-pokrivi-v-burgas

ремонт на покриви в Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/130768/remont-na-pokrivi-v-plovdiv

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/130767/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.
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.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/130766/pokrivni-remonti----amerikanski-uluci

Калъф за Huawei P10 Lite
Калъф за Huawei P10 Lite, страничен с гръб, еко кожа, Huawei P10 Victoria Dark, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130765/kalyf-za-huawei-p10-lite

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/130764/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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,
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осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/130763/masajna-kushetka-magicpro

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130762/masajna-masajirashta-sedalka

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/130761/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper
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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/130760/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/130759/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130758/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130757/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Квалификационен курс 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 работите като: 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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130756/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICBP 3266
Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICBP 3266, клас A+++, 261 л. общ обем, BioFresh, автоматично
размразяване, SmartFrost, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130755/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-icbp-3266

Клавиатура за IBM ThinkPad X1
Клавиатура за IBM ThinkPad X1, US, кирилица, черна
http://obiavidnes.com/obiava/130754/klaviatura-za-ibm-thinkpad-x1

Калъф за Huawei Honor 8 Lite
Калъф за Huawei Honor 8 Lite, страничен с гръб, полимер, Huawei 8 Lite Prague, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130753/kalyf-za-huawei-honor-8-lite

Клавиатура за Lenovo Ideapad Y580
Клавиатура за Lenovo Ideapad Y580, UI, кирилица, подсветка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/130752/klaviatura-za-lenovo-ideapad-y580

Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICBN 3386
Хладилник с фризер за вграждане LIEBHERR ICBN 3386, клас A++, 233 л. общ обем, NoFrost, SoftSystem врата,
ледогенератор, NoFrost, бял
http://obiavidnes.com/obiava/130751/hladilnik-s-frizer-za-vgrajdane-liebherr-icbn-3386
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Клавиатура за HP Pavilion DV2000 V3000
Клавиатура за HP Pavilion DV2000 V3000, US, черна
http://obiavidnes.com/obiava/130750/klaviatura-za-hp-pavilion-dv2000-v3000

Калъф за Huawei Honor 8 Lite
Калъф за Huawei Honor 8 Lite, страничен с гръб, полимер, Huawei 8 PC Prague, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/130749/kalyf-za-huawei-honor-8-lite

Предлагаме заеми между физически лица.
Жители на България, Русия, Франция, Белгия, Нова Каледония, Френска Полинезия Франция, Швейцария, Германия,
Италия, Португалия, Испания, Канада и други по целия свят, ние предлагаме заеми лично от 2000 евро до 2000.000 евро за
всички хора или фирма нежелани и способен да направи възстановяване с лихва в размер на 3 % върху сумата, толкова
необходима и периода, който искате. Ние правим нашите заем в следните области:
-Готови за новата учебна година
-Финансови заеми
-Недвижими имоти кредит
-Инвестиционен кредит
-Кола заем
-Дълг консолидация
-Погасяване на кредит
-Личен заем
-Вие сте остана
Ако сте наистина се интересуват от нашата оферта и се нуждаят от готови опитайте да се свържете с нас за повече
информация.
http://obiavidnes.com/obiava/130748/predlagame-zaemi-mejdu-fizicheski-lica

оферта за кредит в рамките на 48 часа.
Са били отхвърлени от много банки? Търсите финансране за вашия дълг консолидиране? Имате ли някакви планове?
Аз съм тук, за да ви помогне, да намери решение на проблемите си. Търсите финансране за да помогне на вашия бизнес се
върна на пистата? Тогава аз предлага заеми на хора, заинтересовани от 2000 евро до 200 000 евро при нисък лихвен
процент на 3 % през периода, който искате. За повече информация допълнителна информация се опитват да се
свържете с мен по пощата.
http://obiavidnes.com/obiava/130747/oferta-za-kredit-v-ramkite-na-48-chasa

Оферта за бизнеса и всички физически лица.
Ние сме финансова организация, създадена, за да помогне на хората, които се нуждаят от помощ, като финансова
помощ. Така че, ако ще чрез финансови затруднения или имате нужда от пари, за да започнат свой собствен бизнес или
трябва да се заеме да уреди дълга си или имате трудности при получаване на заеми, моля свържете се
remmlingerk.heinz@gmail.com, нас чрез Библията се казва: "Лука 11:10 Всеки, който иска, получава; Ако се вгледате, ще
намерите; А на обаждащия се отваря вратата. "Така че не позволявайте на тези възможности да ви се случат, защото
Исус е същият вчера, днес и завинаги, моля, това е за хора, които не са сериозни.
Email: remmlingerk.heinz@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130746/oferta-za-biznesa-i-vsichki-fizicheski-lica

Молив Black Peps
Молив Black Peps, дебелина на линията 2.2 mm, HB, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130745/moliv-black-peps

Молив Black Peps
Молив Black Peps, дебелина на линията 2.2 mm, HB, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130744/moliv-black-peps

Страница 62/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

Молив Black Peps
Молив Black Peps, дебелина на линията 2.2 mm, H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130743/moliv-black-peps

Молив Centrum 80331 Neon
Молив Centrum 80331 Neon, HB, различни цевтове, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 72бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130742/moliv-centrum-80331-neon

Очаквайте през лятото новия мъжки часовник Citizen Promaster Professional Diver
На изложението Baselworld 2017, японската марка Citizen представи часовник, който е най-издръжливия модел за
гмуркане, известен на нас и правен някога от марката. Това е мъжки часовник Citizen Promaster Professional Diver 1000m.
От Citizen също твърдят, че това е най-водоустойчивия часовник за гмуркане и първия такъв с Eco-Drive механизъм.
Феновете на японските часовници ще се зарадват, въпреки че този инструмент за професионално гмуркане ще се продава
доста висока цена, според някои.
Моделът Citizen Promaster Professional Diver 1000m (арт.N BN7020-09E) наистина е разработен като професионален
водолазен часовник. Като истински водолаз, този Citizen Promaster е проектиран, да оцелява дълги периоди от време в
декомпресивно състояни и също така има автоматичен клапан за освобождаване на хелий , намиращ се на корпуса в
близост до 10 часа. Внедрените функции в Citizen Promaster BN7020-09E са предназначени да направят часовника както
издръжлив и безопасен, така и устойчив на износване.
Има най-малко две иновации в модела Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver 1000m, с които марката се гордее. На
първо място е новият двойно заключващ се ротационен водолазен панел. Това идва под формата на изключително видим
пръстен около ринга, които се заключва или освобождава способността да се върти и отчита 60-минутния интервал.
Когато панелът е отключен или короната отвинтена, потребителят може да види в оранжев цвят участъци, които са
предупреждение за "Опасност".
Друго нововъведение е в осветяването. Citizen запълва много щедро часта върху стрелките и часовите маркери на
часовника и твърди, че Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver 1000 m има “2.2 пъти по-висока яркост от
нормалната боя, дори и след 5 часа." Това е възможно, разбира се, като се имат предвид огромните традиционни часови
маркери и стрелки, които много от часовниците Citizen Promaster за гмуркане са имали през годините. От гледна точка
на дизайн, феновете на колекцията Promaster могат да видят познатия вид на моделите, въпреки еволюцията в дизайна
на Citizen Promaster BN7020-09E в сравнение с други, които марката е произвела или продължава да произвежда.
Една ново дизайнерско решение е "saw blade" (циркуляр) - стилен дизайн на панела, който е проектиран по този начин, за
да бъде много по-лесно да се завърта, дори когато някой се гмурка с дебели ръкавици. Citizen съобщават, че това е
разработка в тясно сътрудничество с JAMSTEC, Япония, която е национална агенция, свързана с гмуркането. Това явно
им е помагало да проучат дизайна и функционалността на Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver в реални среди.
Като премиум часовник Citizen, и моделът BN7020-09E е създаден с много качествени материали, като се запазва
проектирания голям размер, типичен за часовниците за гмуркане. Корпусът на Citizen Promaster Eco-Drive Professional
Diver е голям 52.5 мм и с дебелина 21,4 мм. Ако приемем, че сте облечени с водолазен костюм може да не го чувствате
по-голям - все пак, по всяка вероятност, повечето от тези часовници ще прекарват по-голямата част от времето си
директно върху китките. Котпусът е изработен предимно от титан с AR покритие върху панела.
Citizen използва по-висококачествения им титан в този часовник, който в случая е Super Titanium. Това означава, че се има
предвид както Duratect MRK повърхностно третиране за втвърдяване, заедно с DLC покритие за устойчивост срещу
надраскване. Към корпуса е прикрепена мека, черна полиуретанова каишка в стил за гмуркане. Разбира се, корпусът е
водоустойчив до 1000 метра.
Във вътрешността на Citizen BN7020-09E е поместен соларен механизъм Eco-Drive калибър J210. Захранван от
светлината, механизмът може да работи в продължение на 30 месеца, когато той е напълно зареден. Циферблатът
разполага с час, дата и индикатор за резерва на мощност. Механизмът с несменяема батерия се презарежда, като
светлина влиза през циферблата към фотоволтаична клетка, намираща се под него.
В момента най-близкият модел до Citizen Promaster Eco-Drive Professional Diver 1000m в колекцията на марката е
Promaster Aqualand Depth Meter, който струва около 1400 лева. Моделът Promaster BN7020-09E е много по-различен
часовник с по-красиви материали, но поне два пъти по-скъп. Това най-вероятно е справедлива цена, но все още е висока от
тази, която повечето потребители са свикнали да плащат за японски часовници.
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В момента в Япония, Citizen продава доста сходен модел на новият BN7020-09E, който всъщност е по-усъвършенстван
вариант. Двата са много сходни с това, че са Professional, имат титанов корпус и са по-голяма водоустойчивост.
Новият Citizen Promaster Professional Diver 1000m BN7020-09E е на първо място в колекцията и е моделът с най-голям
предизвикан интерес от сериозните ентусиасти на японски часовници. Продажбите се очаква да започнат през лятото
на 2017 година, а цената му ще е около 3400 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/130741/ochakvayte-prez-lyatoto-noviya-myjki-chasovnik-citizen-promaster-professional-diver

Manifacturer doming company for 3D domed resin stickers
The purpose of DomeDesign is to be a leading company in Europe and the World in the production of 3D domed stickers.
DomeDesign is a proven producer and trader and we are present at the European market since 2011. In DomeDesign we produce
output that we sell only abroЦелта на DomeDesign е да бъде водеща компания в Европа и Света за производство на 3D
куполни /обемни/стикери. DomeDesign е доказан производите
http://obiavidnes.com/obiava/130740/manifacturer-doming-company-for-3d-domed-resin-stickers

Молив Centrum 82424 Neon
Молив Centrum 82424 Neon, HB, различни цевтове, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 60бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130739/moliv-centrum-82424-neon

Технически паспорти
Полисструктор ЕООД е създадена през 2004г като естествено продължение на усилията на малък колектив проектанти.
Основна дейност на фирмата е изготвяне на Инвестиционни проекти за сгради и съоръжения по част Конструктивна
http://obiavidnes.com/obiava/130738/tehnicheski-pasporti

Молив Centrum OP
Молив Centrum OP, HB, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130737/moliv-centrum-op

Керамични нишководачи
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор
http://obiavidnes.com/obiava/130736/keramichni-nishkovodachi

Изправящи дюзи за арматурни машини
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни телоизправящи арматурни машини за изправяне, оразмеряване и разкрояване на арматурна
стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам в съответствие с техническите изисквания на потребителя и
съобразно спецификата на наличното производствено оборудване
http://obiavidnes.com/obiava/130735/izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

Молив Centrum Zoo
Молив Centrum Zoo, HB, различни цветове, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 100бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130734/moliv-centrum-zoo

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
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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/130733/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

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/130732/destilatori-za-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/130731/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Активатори 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/130730/aktivatori-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
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/130729/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

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/130728/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto
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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/130727/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

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 чудодейно
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/130726/ured-za-srebyrna-voda-d-r-silvyr-universal

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
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/130725/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

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/130724/ovlajniteli-na-vyzduha

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/130723/intenzivni-kursove-po-himiya

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца, 40яйца, 60, 80, 100, и 120 броя яйца.
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Полуавтоматични за 20яйца, 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/130722/inkubatori

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/130721/intenzivni-kursove-po-biologiya

Молив Centrum
Молив Centrum, HB, син, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 100бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130720/moliv-centrum

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130719/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130718/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987

Страница 67/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.04.2017

http://obiavidnes.com/obiava/130717/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130716/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130715/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130714/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130713/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Блиндирана входна врата Модел Т110, цвят Златен дъб
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
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срещу допълнително заплащане). Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също
и с „Г-образна“ лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две
независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- крило 7 см, изработено от: метал, минерална вата и MDF-плоскости;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
- обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/;
- шпионка с метално чукче; панти; два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка
на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване; от страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
които при затворено положение на вратата са скрити в касата.
**Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.Моделът се
съчетава много добре с интериорни врати или дограма в цвят златен дъб.
http://obiavidnes.com/obiava/130712/blindirana-vhodna-vrata-model-t110-cvyat-zlaten-dyb

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130711/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130710/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130709/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
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салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130708/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Заплата до 1200 €-Работа в Чехия-пряк работодател
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства-пряк работодател.Складове за сортиране на плодове и
зеленчуци,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за
салами и деликатеси,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,заводи за кабели,за
авточасти и електроника,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена фабрика,строителство-всички
професии и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси всяка седмица,здравни и социални
осигуровки.Заплата до 1200 €.Език не се изисква.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Гарантираме посрещане и помощ при пристигането и настаняването ви на
работа.Заминаване веднага.За информация и записване само на посочения телефон:00420770620987
http://obiavidnes.com/obiava/130707/zaplata-do-1200--rabota-v-chehiya-pryak-rabotodatel

Интериорна врата Gama с код 207p, цвят Бреза
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/130706/interiorna-vrata-gama-s-kod-207p-cvyat-breza

Молив Centrum
Молив Centrum, HB, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130705/moliv-centrum

Семеен душ за зъби – София – ТехноМаг
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/130704/semeen-dush-za-zybi--sofiya--tehnomag

Крем-гел за душ "Ванилово лакомство", серия Beauty Cafe, 200 мл ОТСТЪПКА 28%
Душ-гел с аромат на сладка ванилия ви приканва да се насладите на любимия десерт без вреда на фигурата!
Гелът прави великолепна пяна, превръщайки се във въздушен ванилов коктейл. Леката ароматна пяна ефективно
почиства кожата и се грижи за нея, а тънкия аромат на ванилия остава с вас през целия ден.
Редовна цена 5.30 лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/130703/krem-gel--za-dush-vanilovo--lakomstvo-seriya-beauty-cafe-200-ml-otstypka-28

Дамски парфюм "Beauty Cafe", 60 мл
Парфюмно лакомство!
Секси, чаровен
Цветен аромат
Свежи,нежни нотки на личи,липов цвят,портокали и ябълки.Цветно-пикантна сърцевина: иланг-иланг,фрезия,божур.В
завършека: ирис,бобова тонка,дъбов мъх,амбра.Цветно-пудров аромат.
http://obiavidnes.com/obiava/130702/damski-parfyum-beauty-cafe-60-ml

Дамски парфюм "ORCHIDEE", 50 мл -30%
В оранжереията на Faberlic се появи нов изискан аромат Orangerie Orchidee. Няма нищо по-женствено от цветните
аромати, може би именно затова флоралните мотиви в парфюмерията винаги са на върха на модата. Нашият аромат
възпява красотата на цъфтящите орхидеи – символ на изящество и изтънченост.
Ароматът Orangerie Orchidee е създаден специално за компания Faberlic от известния френски парфюмер Делфин Льобо.
Orangerie Orchidee – цветен аромат. Орхидеята – символ на изтънченост и изящество. Крехкото очарование на тези
цветове подчертава нежните ноти на ябълков цвят и божур. Елегантният букет се допълва от дълбочината и
мекотата на топлите оттенъци (нюанси) на сладкия грах, белия кедър и мускус.
Олфакторна пирамида – професионално наименование на разделението на аромата по акорди. Условно ароматът се
подразделя на три акорда, които звучат последователно: връхни ноти (начални), средни (ноти на сърцето) и ниски
(базови, шлейфови). Дословно думата олфакторна означава «обонятелна».Олфакторна пирамида на тоалетна вода
Orangerie Orchidee:
Начални ноти: бергамот, ябълков цвят, орхидея.
Ноти на сърцето: божур, сладък грах.
Шлейф: бял кедър, мускус.
Редовна цена 28.00 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/130701/damski-parfyum-orchidee-50-ml--30

Дамска парфюмна вода "Intemporel", 50 мл
Ароматът "Intemporel" е създаден специално за компания Faberlic от френския парфюмерист Винсънт Шалер.
Направление на аромата: мек фруктово-пудров.
Проникновеният аромат Intemporel звучи със сладкогласните нотки на праскова и слива. Вълнуващата сърцевина
въплъщава образа на вечната красота, която живее във всички времена и пространства. Шлейфът обладава тънки
мускусни акорди, оттенъци на топли бобови шушулки и сандалово дърво.
Олифакторната пирамида на парфюм "Intemporel":
Начални нотки: праскова, слива. Нотки в сърцевината: роза, ландиш, фрезия, виолетка, ирис. Шлейф: бял мускус, сандал,
бобчета тонка, ванилия
http://obiavidnes.com/obiava/130700/damska-parfyumna-voda-intemporel-50-ml

Маркер Schneider Job
Маркер Schneider Job, червен, 1.0-5.0 mm, за маркиране на текст
http://obiavidnes.com/obiava/130699/marker-schneider-job

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/130698/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva
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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/130697/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

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/130696/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/130695/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Ясен Вералинга Интериорна врата Gradde Bergedorf, цвят Ясен Вералинга
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/130694/yasen-veralinga-interiorna-vrata-gradde-bergedorf-cvyat-yasen-veralinga

Английски език - корпоративно обучение
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Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130693/angliyski-ezik----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/130692/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Ayurveda Bansko
Искате ли да се отървете от болестите? А да пречистите организма си от вредните токсини? Едни от най-добрите
неща, които можем да направим за себе си е да променим начина си на хранене? Посетете Аюрведа Клиник в Банско,
където се предлагат лечебни Аюрведа процедури и специална диета. Аюрведа храненето предлага решение на редица
здравословни проблеми. То включва прием на вегетарианска храна, която е много лека, не затруднява храносмилането и
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пречиства организма.
http://obiavidnes.com/obiava/130691/ayurveda-bansko

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
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/130690/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie
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Маркер Schneider Job
Маркер Schneider Job, зелен, 1.0-5.0 mm, за маркиране на текст
http://obiavidnes.com/obiava/130689/marker-schneider-job

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/130688/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - София
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.
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/130687/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya

Маркер Schneider Job
Маркер Schneider Job, жълт, 1.0-5.0 mm, за маркиране на текст
http://obiavidnes.com/obiava/130686/marker-schneider-job

Маркер Schneider Job
Маркер Schneider Job, оранжев, 1.0-5.0 mm, за маркиране на текст
http://obiavidnes.com/obiava/130685/marker-schneider-job

Блиндирана входна врата 516
Блиндирана входна врата, изработена от метал, размери с касата 96/200 см. и 90/197см. Дебелината на крилото е
70мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/лява, навън/дясна, навътре/лява, навътре/дясна.
Покритието е устойчиво на преки атмосферни влияния.Моделът се произвежда в тъмно кафяв цвят(касата и рамката
на крилото) в съчетание със светло кафяв( средна част) .
Вратата е в комплект с крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава,
дръжки в цвят бронз ,2 бр. независими секретни ключалки,два патрона с капачки против разбиване + трета
допълнителна тип “резе”,вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и
шпионка.
Този модел е много подходящ за къщи. Стилна врата с правоъгълни форми и ясно изразена дървесна шарка. Дръжките са
с по-нестандартни форма и ръкохватка. Моделът придава завършен вид на Вашето жилище!
http://obiavidnes.com/obiava/130684/blindirana-vhodna-vrata-516

Стъклена интериорна врата, Print G 13-1
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:
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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/130683/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-1

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/130682/individualni-uroci-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130681/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
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130680/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130679/ruski-ezik--individualni-uroci

Румънски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 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/130678/rumynski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130677/ungarski-ezik--individualni-uroci

Маркер Schneider Job
Маркер Schneider Job, розов, 1.0-5.0 mm, за маркиране на текст
http://obiavidnes.com/obiava/130676/marker-schneider-job

Фински език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130675/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130674/turski-ezik--individualni-uroci

Гръцки език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130673/grycki-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130672/shvedski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130671/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130670/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130669/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130668/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130667/italianski-ezik--individualni-uroci
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Португалски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130666/portugalski-ezik--individualni-uroci

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/128654/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/130665/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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.
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/130664/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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130663/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
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, 0877441300
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http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130662/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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130661/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
/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
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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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130660/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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130659/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
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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130658/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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130657/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
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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
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Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130656/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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130655/kurs-elektrotehnik---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, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130654/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie
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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/130653/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130652/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
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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/130651/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 .
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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/130650/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130649/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Извозване на стари мебели София и всички разновидности (включително в единствено число).
Фирма в град София предлага извозване на стари мебели, всички разновидности. Работим с наши хамали и наши камиони,
бързо и коректно на добри цени. Повече за нас и останалите ни услуги може да прочетете на
http://fori.eu/izvozvane-na-stari-mebeli/ или да се свържете с нас на 0899 155 555.
http://obiavidnes.com/obiava/130648/izvozvane-na-stari-mebeli-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinstveno

Извозване на стари мебели София и всички разновидности (включително в единствено число).
Ако
се
чудите
как
бързо
да
се
отървете
от
старите
мебели,
потърсете
ни
на
http://kamion.bg/izhvarlyane-na-stari-mebeli-s-kamioni/ и 088 700 4000. Предлагаме извозване и изхвърляне на непотребните
ви вещи с наш транспорт и наши хамали. Работим качествено, на конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/130647/izvozvane-na-stari-mebeli-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinstveno

Извозване на стари мебели София и всички разновидности (включително в единствено число).
Ако имате стари мебели, които заемат от ценното пространство в дома ви, потърсете ни на
https://www.facebook.com/izvozvane.stari.mebeli/ и тел. 0888 02 1111. Ние сме фирма в град София, която предлага извозване
и изхвърляне на стари мебели, всякакви разновидности. Работим бързо и коректно на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/130646/izvozvane-na-stari-mebeli-sofiya-i-vsichki-raznovidnosti-vklyuchitelno-v-edinstveno

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на вредители
СТОПИНСЕКТ ЕООД е специализирана фирма с удостоверение № 2 – 23 / 21.05.2009 г. за извършване на дезинфекция,
дезинсекция и дератизация на вредители. Всички препарати, с които работим са разрешени от МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Те са съобразени с европейските изисквания и норми на безопасност. Контролът над дейността
на фирмата се осъществява от РЗИ – БУРГАС. При сключен договор, фирмата оказва съдействие при сертификация по
НАССР : ISO 22000.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ на патогенни микроорганизми в басейни, сауни, бани, сервизни помещения, канали, шахти, септични ями
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и др., ДЕЗИНСЕКЦИЯ на насекоми ( хлебарки, мравки, мухи, дървеници, оси, кърлежи, въшки, бълхи, комари, паяци,
пеперуди, термити, гъсеници, скорпиони и др.), ДЕРАТИЗАЦИЯ на вредни гризачи ( мишки, плъхове, къртици, полевки,
сънливци и др.) Фирмата издава протокол и изготвя програми за ДТХП, съгл. HACCP : ISO 22000. При сключен договор отстъпки.
Търся дистрибутори за сключване на договори в цялата бургаска област.
За контакти: Бургас, СТОПИНСЕКТ ЕООД, тел: 0878441609, E-mail: stopinsecta@abv.bg, Skype: jomars57
http://obiavidnes.com/obiava/130645/dezinfekciya-dezinsekciya-i-deratizaciya-na-vrediteli

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg/марката-България/
http://obiavidnes.com/obiava/130644/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

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/130643/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/130642/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
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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/130641/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/130640/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?
СТРАТЕГИЯ 1
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Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/130639/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/130638/prodajba-na-biznes

Охранителна фирма ВТА СЕКЮРИТИ СТАРА ЗАГОРА
Охранителна фирма "ВТА Секюрити Стара Загора", осигурява професионална охрана за фирми и физически лица,
стационарна охрана - жива охрана на търговски обекти, складови бази, земеделски площи, частни имоти и вилни зони,
охрана чрез камери за видеонаблюдение и СОТ охранителни системи + паник бутони! VTA Security Stara Zagora,
осъществява охранителна дейност основно на територията на град Стара Загора и землищата на територията на
гр.Вълчидръм и гр.Монтана, работейки единствено с професионални охранители! Доверете ни се и ние ще се погрижим за
вашата сигурност! За повече информация посетете сайта ни - vtasz.com
http://obiavidnes.com/obiava/130637/ohranitelna-firma-vta-sekyuriti-stara-zagora

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 2B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130636/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 5B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130635/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 6H, сив
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http://obiavidnes.com/obiava/130634/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130633/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 186
Молив KOH-I-NOOR 186, 6B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130632/moliv-koh-i-noor-186

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130631/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, HB, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130630/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 2B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130629/moliv-koh-i-noor-1860

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/130628/zaem-do-7000-lv

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/130627/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
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рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130626/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130625/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130624/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Почивка 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/130623/pochivka-v-dubay---dari-tur

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 4B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130622/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 4H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130621/moliv-koh-i-noor-1860

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/130620/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/130619/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
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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/130618/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов,червен,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
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полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/130617/masajna-kushetka-magicpro-2

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130616/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Мрежа против насекоми с магнити
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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/130615/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti
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Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130614/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/130613/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
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кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/130612/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/130611/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 2H, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130610/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 3B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130609/moliv-koh-i-noor-1500
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Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 4B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130608/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 5B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130607/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 6B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130606/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 8B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130605/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 5H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130604/moliv-koh-i-noor-1860
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