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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/135124/30-50-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/135123/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135122/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135121/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или

Страница 1/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2017

хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135120/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135119/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Усилватели против насекоми
Имаме всичко, за да се направи с помощта на прозорци, препарат против насекоми и усилватели; Слънцезащитен крем
или первази и много други., Без значение какво ви трябва,вземете го тук!
http://obiavidnes.com/obiava/135118/usilvateli-protiv-nasekomi

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
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O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135117/masajna-kushetka-magicpro

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

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
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/135116/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
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Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135115/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
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Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135114/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/135113/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Надеждни и бързо финансиране
Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135112/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
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за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135111/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135110/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135109/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
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Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135108/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135107/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135106/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Надеждни и бързо финансиране
Мира бъде върху вас и Бог на милост и благословения бъде върху вас и вашето семейство.
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Аз съм инвестиции и финансов съветник, легитимност and пари репутацията на заемодателя, ние осигуряваме средства
за хора, които се нуждаят от финансова помощ, и ние сме в тясно сътрудничество с инвестиционното дружество и
кредити с добра репутация, ние сме динамична компания с финансова помощ.
Тази компания е в състояние да финансират горе-фирми и предприемачи присъства, започваме с процес на просто
приложение, в интернет, ние може да финансира 100 % от стойността на вашите бизнес нужди и може да плащанията
разпространение над 60 месеца, това е безплатно да прилага и Вие попадате под няма задължение да използва съгласие,
предлагаме капиталови инжекции и заем компании , лихва в размер на 2.5 % годишно без гаранция.
Ако искате да получите международно финансиране за вашия бизнес, разширяване, покупки или бизнес нужди, ние даваме
заеми на хора, които имат лоши кредити.
Моля свържете се с нас и ние може да ви даде много бърз процес, ако се интересувате от бърз и лесен кредит,
От просто се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: riandeec@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/135105/nadejdni-i-byrzo-finansirane

Настолен компютър Lenovo V520 TWR (10NK003RBL_5WS0P21816)
Настолен компютър Lenovo V520 TWR (10NK003RBL_5WS0P21816), двуядрен Kaby Lake Intel Pentium G4560 3.50 GHz, 4GB
DDR4, 500GB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Free DOS
http://obiavidnes.com/obiava/135104/nastolen-kompyutyr-lenovo-v520-twr-10nk003rbl_5ws0p21816

Директорски Стол M70
Директорски Стол M70, естествена кожа, Пластмасова основа, Люлеещ механизъм, Полипропиленови подлакътници,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/135103/direktorski-stol-m70

Access point/Аксес пойнт D-Link DWL-8610AP
Access point/Аксес пойнт D-Link DWL-8610AP, 2.4GHz(450 Mbps)/5GHz(1300 Mbps), 2x Lan1000, 2x вътрешни антени, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/135102/access-pointakses-poynt-d-link-dwl-8610ap

16GB 2400MHz DDR4
16GB 2400MHz DDR4, SO-DIMM, Dell A9168727, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/135101/16gb-2400mhz-ddr4

Директорски Стол SABIO Chrome
Директорски Стол SABIO Chrome, Еко кожа, Хромирана основа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135100/direktorski-stol-sabio-chrome

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/135099/evtini-interiorni-vrati-plovdiv
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Директорски Стол RELAX Steel
Директорски Стол RELAX Steel, Ергономични седалка/облегалка,Метални подлакътници,Люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135098/direktorski-stol-relax-steel

Шредер Monolith SBS21 Cross
Шредер Monolith SBS21 Cross, до 8 листа А4, 21л. вместимост на коша
http://obiavidnes.com/obiava/135097/shreder-monolith-sbs21-cross

Директорски Стол RELAX Steel
Директорски Стол RELAX Steel, Ергономични седалка/облегалка,Метални подлакътници,Люлеещ механизъм, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/135096/direktorski-stol-relax-steel

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/135095/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Смарт гривна Polar A370
Смарт гривна Polar A370, 110 mAh battery, 80x160 TFT дисплей, Bluetooth, съвместима с Mac OS X10.6, Windows XP/7/8/10,
iOS7 or later и Android 4.3 or later, черна
http://obiavidnes.com/obiava/135094/smart-grivna-polar-a370

Директорски Стол ORION Steel Chorme Естествена кожa Бордо
Директорски Стол ORION Steel Chorme Естествена кожa Бордо
http://obiavidnes.com/obiava/135093/direktorski-stol-orion-steel-chorme-estestvena-koja-bordo

Sony Cyber Shot DSC-HX400V (черен) + Sony LCSU11B Small cam soft case
Sony Cyber Shot DSC-HX400V (черен) + Sony LCSU11B Small cam soft case, 50x оптично увеличение, 20.4Mpix, 3.0" (7.62cm)
LCD дисплей, SD/SDHC/SDXC слот, USB 2.0, Micro HDMI, Micro USB, Wi-Fi, NFC
http://obiavidnes.com/obiava/135092/sony-cyber-shot-dsc-hx400v-cheren--sony-lcsu11b-small-cam-soft-case

Магазин за врати Дорман
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено, матово и кантирано стъкло. 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. Възмжни цветове: бял мат, бронзов мат, син мат и зелен мат.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/135091/magazin-za-vrati-dorman

Директорски Стол LINEA Steel
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Директорски Стол LINEA Steel, Естествена кожа, хромирана основа, Подлакътници, бежов
http://obiavidnes.com/obiava/135090/direktorski-stol-linea-steel

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. 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/135089/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Лаптоп HP ZBook 15U G4 (X7S67AV_99417062)
Лаптоп HP ZBook 15U G4 (X7S67AV_99417062), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U 2.7/3.5 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full
HD Display, (DP), 16GB DDR4, 500GB HDD & 512GB SSD, 1x USB 3.1, Windows 10, 1.90kg
http://obiavidnes.com/obiava/135088/laptop-hp-zbook-15u-g4-x7s67av_99417062

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/135087/30-50-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/135086/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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Блиндирана входна врата модел Т587
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF-фрезовани панели с ламинатно или
лаково покритие. Размери на вратата с касата - 86/197см. или 90/200 см. Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните
посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво, навън/дясно. Структурата на крилото представлява два
MDF-ламинирани панела - всеки по 10 мм, а за шумо- и термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният
панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да
облече зид с дебелина до 21см., 34см или 50см.. Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на
касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е
снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок, всяка с по три активни шипа, както и шест пасивни шипа
от страната на пантите. Добавена е и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна. Окомплектовка:
крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против разбиване и
бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, по избор подвижна или пасивна дръжка от
външната страна, шпионка с метално чукче, 3 бр. панти.
http://obiavidnes.com/obiava/135085/blindirana-vhodna-vrata-model-t587

Директорски Стол GENIDIA
Директорски Стол GENIDIA, 3D Honeycomb Matrix технология, Регулируема лумбална опора, Мултиблокиращ механизъм,
Анти-шоков механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135084/direktorski-stol-genidia

Курс за Сервитьор-Барман от 21 август 2017г
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Сервитьор –Барман, код: 811080
специалност: Обслужване на заведенията в Общественото хранене, код: 8110801
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Приготвяне на коктейли с реални продукти и напитки
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Всички необходими материали и консумативи нужни по време на обучението
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН, по установения от законодателството
образец.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Курсовете са лицензирани от МОН с международно признат статут.
Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/135083/kurs-za-servityor-barman-ot-21-avgust-2017g

Курс за Готвачи от 21 август 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
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- 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.
Учебна практика и приготвяне на:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам, Пиле Рокфор, Запечени картофки с розмарин, Бонбони от моркови,
Фаршировани яйца с млечен хайвер, Гювечета, Щрудел с ябълки и канела, Воловани, Бушета, Свежа салата в хрупкав
пармезан с наров дресинг, Кремсупа с броколи, Билкови крутони, Иволтини от палачинки , Милфльой от домати с мус от
сирена, Пилешки хапки в корнфлейкс, Дип Айоли, Кокосови трюфели, Брускети с яйца, Антипасто витамина с ементал,
Мус в шотове с карамелизиран белтък, Бланширан ориз със стафиди, Панакота с плодове, Полента с гъби, Спагети
Карбонара, Писаладиер с прошуто и рикота, Талиатели Болонезе, Нет Панкейк , Пица Калцоне, Феточини с горгонзола и
сметана, Стромболи с чедър и хамон, Равиоли с босилково песто,Чабата с маслини, и други предястия, ястия и десерти.
http://obiavidnes.com/obiava/135082/kurs-za-gotvachi-ot-21-avgust-2017g

Заеми 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
Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/135081/zaemi-do-7000-lv

Директорски Стол XXL 9500
Директорски Стол XXL 9500, Естествена
подлакътници,Дървена основа, черен

кожа,

мултиблокиращ

механизъм,

газов

амортисьор,

Дървени

http://obiavidnes.com/obiava/135080/direktorski-stol-xxl-9500

Смарт часовник Polar M430
Смарт часовник Polar M430, 128x128 дисплей, GPS, 240 mAh battery, съвместима с Mac OS X10.6 и Windows XP/7/8/10,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/135079/smart-chasovnik-polar-m430

Sony Cyber Shot DSC-W810 (черен) + Transcend 8GB micro SDHC UHS-I Premium
Sony Cyber Shot DSC-W810 (черен) + Transcend 8GB micro SDHC UHS-I Premium, 6x оптично увеличение, 20.1 Mpix, 2.7"
(6.86cm) дисплей, SDHC/SDXC слот, USB
http://obiavidnes.com/obiava/135078/sony-cyber-shot-dsc-w810-cheren--transcend-8gb-micro-sdhc-uhs-i-premium

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/135077/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

***0882551735*** - фини шпакловки. -4лв
започване веднага.
0882551735
ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
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ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
ГИПСОВА МАЗИЛКА.
ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА.
ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА.
ДРАСКАНА МАЗИЛКА.
И ДР.МАЗИЛКИ.
ЗАМАЗКИ.
ЗИДАРИЯ.
теракот и фаянс
БЪРЗО,КОРЕКНО,КАЧЕСТВЕНО.
КАЧЕСВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/135076/0882551735---fini-shpaklovki--4lv

Директорски Стол VIKI
Директорски Стол VIKI, еко кожа, Ергономична седалка/облегалка, Люлеещ механизъм, полипропиленова основа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135075/direktorski-stol-viki

Видео карта RADEON RX 560
Видео карта RADEON RX 560, 4GB, Sapphire RADEON RX 560 MINING, PCI-E 3.0, GDDR5, 128 bit, DisplayPort, HDMI, DVI,
BULK
http://obiavidnes.com/obiava/135074/video-karta-radeon-rx-560

Президентски Стол TOR Steel
Президентски Стол TOR Steel, еко кожа, Хромирана основа, Люлеещ механизъм, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135073/prezidentski-stol-tor-steel

Президентски Стол TOR Steel
Президентски Стол TOR Steel, еко кожа, Хромирана основа, Люлеещ механизъм, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/135072/prezidentski-stol-tor-steel
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Калкулатор Exxo EC-22
Калкулатор Exxo EC-22, настолен, двойно захранване със слънчеви и обикновени батерии, сив
http://obiavidnes.com/obiava/135071/kalkulator-exxo-ec-22

"Ние сме счетоводители с 27 години опит и Ви предлагаме пакет от професионални услуги
Съдържание:Организация на цялостното счетоводство на фирмата:
Създаване на индивидуален сметкоплан по Национални счетоводни стандарти.
Водене на складови наличности.
Изработване на себестойност на стоките и услугите.
Съставяне на амортизационен план на активите.
Създаване на справки декларации по ЗДДС и дневници за покупки и продажби с/без подаване в ТД на НАП.
Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения към тях и попълване на трудови и
осигурителни книжки.
Изготвяне на ведомости за заплати
Изготвяне на платежни нареждания към ТД на НАП с/без подаване в банка.
Изготвяне на декларации Образец 1 - 6 за ТД на НАП за осигурените лица с/без подаване в ТД на НАП на хартиен и
магнитен носител.
Служебни бележки, удостоверения и декларации.
Заповеди за назначаване и освобождаване на служители.
Изготвяне на уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ за регистрация на трудови договори с/без подаване в ТД на НАП.
Изготвяне на УП 2, УП 3
Подготвяне на документация за Бюрата по Труда.
Абонаментно обслужване на счетоводството на Вашата фирма, което да гарантира:
по-ниска цена на услугата,
възможност за виртуална-комуникация в областта на счетоводната отчетност и документацията на фирмата,
текуща и коректна водена документална отчетност,
проследяване на оборотите с цел навременно вземане на подходящи решения,
месечно приключване,
годишно приключване,
попълване на годишните справки и декларации,
изготвяне и внасяне на личните ви осигуровки за ДОО, ЗО, ДЗПО, както и годишното им преизчисляване,
изготвяне на работните заплати, трудови, граждански и др. договори на вашите работници,
както и консултации по счетоводни, трудово-правни и осигурителни въпроси,
представителство при осигурителна ревизия,
представителство при данъчна ревизия.
тел 02/480 7896, 0886 842489, 0878 782388
http://obiavidnes.com/obiava/135070/nie-sme-schetovoditeli-s-27-godini-opit-i-vi-predlagame-paket-ot-profesionalni-u

Комплект Philips епилатор Satinelle Essential
Комплект Philips епилатор Satinelle Essential, мини епилатор, пинсета За краката, тялото и лицето
http://obiavidnes.com/obiava/135069/komplekt-philips-epilator-satinelle-essential

Образователен център Пловдив
Образователен център за обучение в чужбина С&А е организация, създадена с цел да удовлетвори стремежа на желаещи
кандидати към получаване на по - добро образование в чужбина и усъвършенствуване на езиковите познания.
http://obiavidnes.com/obiava/135068/obrazovatelen-centyr-plovdiv

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата фауна и флора
http://obiavidnes.com/obiava/135067/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark
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Външна батерия/power bank/ A-Data P12500D
Външна батерия/power bank/ A-Data P12500D, 12500mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/135066/vynshna-bateriyapower-bank-a-data-p12500d

16GB microSDXC/SDHC
16GB microSDXC/SDHC, Transcend TS16GUSDU3M, Class 3, скорост на четене 95MB/s, скорост на запис 60MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/135065/16gb-microsdxcsdhc

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация, увеличаване на мъжкия полов орган значително.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135064/levitra

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135063/kamagra-gel

Решение на вашите финансови проблеми открито.
Давам кредит до сериозни и честни хора, които могат да изплати заема в редовното време, което искат. Моля, кажете
ми колко искате да имате като заем и продължителността на кредита. Заемът е краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план в зависимост от вашата сума с лихва от 3% на година: matti.randoja@yandex.com
http://obiavidnes.com/obiava/135062/reshenie-na-vashite-finansovi-problemi-otkrito

кредит предлага без такси.
Аз отпускат кредити на всеки човек, който иска финансова подкрепа. Това е междубиблиотечно заемане с прости и
точни условия, са предприети мерки за нормалното протичане на производството. Моят лихвен процент за срока на
заема е 3% годишно и се прави веднъж месечно. Ако в даден момент вие проявявате интерес, моля свържете се с мен:
matti.randoja@yandex.com
http://obiavidnes.com/obiava/135061/kredit-predlaga-bez-taksi

финансови заеми, без такси.
Трябва пари, за да се увеличи ефективността си. Това не е ситуация без решение, защото може да се наложи втори шанс
с конкретен кредит.
Всякакъв вид финансиране ясно определен проект. Ако имате нужда, моля, свържете се с нас matti.randoja@yandex.com
http://obiavidnes.com/obiava/135060/finansovi-zaemi-bez-taksi

Заем оферта на пари, без административни такси
Заем оферта на пари, без административни такси
Давам кредити на физически лица и условия на базата на месечния си бюджет. Ако имате проекти за вършене, или ако
имате финансови затруднения, можете да contacter.Je оставам на Ваше разположение: matti.randoja@yandex.com
http://obiavidnes.com/obiava/135059/zaem-oferta-na-pari-bez-administrativni-taksi

Финансово предложение, без такси.
Не е нужно в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от финансиране, или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират пари в бизнеса. Ако имате нужда от заем, не се колебайте да се свържете с нас, за да научите
повече за нашите условия. За допълнителна информация, моля свържете се с нас по електронната поща.
matti.randoja@yandex.com.
сърдечно
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http://obiavidnes.com/obiava/135058/finansovo-predlojenie-bez-taksi

Дисплей за LG G3 D855
Дисплей за LG G3 D855, с тъч, черен
http://obiavidnes.com/obiava/135057/displey-za-lg-g3-d855

Решение за решаване на всичките си финансови проблеми.
Вие искате да получите кредит за изпълнението на проектите си. Вие трябва да финансира проекта на мечтите си и
скъп на сърцето си, където ще се угощават повече притеснения. Ние сме изцяло на разположение да ви даде кредит.
За контакти: matti.randoja@yandex.com
http://obiavidnes.com/obiava/135056/reshenie-za-reshavane-na-vsichkite-si-finansovi-problemi

Финансово предложение, без такси.
Не е нужно в полза на банки или по-добре да има проект и се нуждаят от финансиране, или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират пари в бизнеса. Ако имате нужда от заем, не се колебайте да се свържете с нас, за да научите
повече за нашите условия. За допълнителна информация, моля свържете се с нас по електронната поща.
matti.randoja@yandex.com.
сърдечно
http://obiavidnes.com/obiava/135055/finansovo-predlojenie-bez-taksi

Пач кабел ACnetPLUS
Пач кабел ACnetPLUS, UTP, Cat 5e, 1m, червен
http://obiavidnes.com/obiava/135054/pach-kabel-acnetplus

Вентилатор за лаптоп HP DM2 DM3 AMD 4 wires WHITE Connector
Вентилатор за лаптоп HP DM2 DM3 AMD 4 wires WHITE Connector
http://obiavidnes.com/obiava/135053/ventilator-za-laptop-hp-dm2-dm3-amd-4-wires-white-connector

Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad U350
Вентилатор за лаптоп Lenovo IdeaPad U350
http://obiavidnes.com/obiava/135052/ventilator-za-laptop-lenovo-ideapad-u350

Bestsellers -SEO, оптимизация
Екипът на Bestsellers се стреми към изграждането на успешни бизнеси, които продават успешно продуктите си. Това ни
вдъхва сили да вървим напред и да се стремим да Ви помогнем. Ние вярваме, че всеки може да бъде успешен в това което
прави, стига да притежава знанията и увереността
http://obiavidnes.com/obiava/135051/bestsellers--seo-optimizaciya

Интериорна врата Gradde Wartburg, цвят Череша Сан Диего
"Крилото е фалцово с дебелина 40 мм и е изработено от HDF плоскости. Усилена дурвена рамка от MDF. За шумо и
топлоизолация са използвани финопресовани дървесни частици. 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 изключителна
устойчивост на надраскване. Стъклото е тип Чинчила, с дебелина 4 мм. Касата е с прави первази, които могат да се
регулират от едната страна. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Комплекта включва: крило, каса, брава с PVC език, ключ, первази за от двете страни, гумено уплътнение, насрещник и
3бр. панти.
В цената не се включва единствено дръжката."
http://obiavidnes.com/obiava/135050/interiorna-vrata-gradde-wartburg-cvyat-cheresha-san-diego
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РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135049/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135048/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135047/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Шредер Monolith MA501
Шредер Monolith MA501, до 6 листа А4, портативен с автоматична старт/стоп функция
http://obiavidnes.com/obiava/135046/shreder-monolith-ma501

сексстимуланти
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135045/seksstimulanti

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron N5050 N5040 M5040 N4050 V1450 (Type 1)
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron N5050 N5040 M5040 N4050 V1450 (Type 1)
http://obiavidnes.com/obiava/135044/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-n5050-n5040-m5040-n4050-v1450-type-1

отслабни с лида
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
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http://obiavidnes.com/obiava/135043/otslabni-s-lida

Вентилатор с охладител за лаптоп Acer Aspire 5738G 5738PG 5738PZG 5738DG for Discrete Video
Вентилатор с охладител за лаптоп Acer Aspire 5738G 5738PG 5738PZG 5738DG for Discrete Video
http://obiavidnes.com/obiava/135042/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-acer-aspire-5738g-5738pg-5738pzg-5738dg-for-dis

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/135041/lida-shishe

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/135040/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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

Страница 18/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2017

http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/135039/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/135038/cours-de-bulgare-pour-trangers

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/135037/otslabni-s-meizitang

Вентилатор за лаптоп HP Compaq 6510b 6530s 6530b 6535s 6735s 6720s 6820s 3 pin
Вентилатор за лаптоп HP Compaq 6510b 6530s 6530b 6535s 6735s 6720s 6820s 3 pin
http://obiavidnes.com/obiava/135036/ventilator-za-laptop-hp-compaq-6510b-6530s-6530b-6535s-6735s-6720s-6820s-3-pin

levitra
Levitra / Левитра ни дава мощна и твърда ерекция. Левитра е секс стимулант доказал се на пазара. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/135035/levitra

Дамски ризи онлайн от Your Fashion Way
Your Fashion Way ви предлага да закупите онлайн дамски ризи, поли, рокли, дамски тениски и много други артикули.
Пазаруването е лесно и удобно през онлайн магазина.
http://obiavidnes.com/obiava/135034/damski-rizi-onlayn-ot-your-fashion-way

Renco.bg - Сглобяеми къщи и конструкции
Renco.bg ви предлага сглобяеми къщи и сглобяеми конструкции за промишлени и индустриални сгради с:
- висока енергийна ефективност и устойчивост на природни бедствия и пожари;
- кратки срокове на построяване и дълъг експлоатационен живот;
- възможност за използване на до 95% от демонтирания материал за нов строеж.
Работим с композитни блокчета GRP (Glass-Reinforced Polymer) – фибростъкло, със специална монтажна технология.
Ако търсите бързо, стабилно, икономично и екологично решение – научете повече за сглобяемите конструкции от
фибростъкло.
Разгледайте и готовите проекти на жилищни, производствени, складови и други сгради, които можем да сглобим за вас
от фибростъкло. Всеки един може да се коригира, за да отговаря на вашите нужди и изисквания. Готовият проект, с
всичките му корекции, със сигурност ще скъси още времето до вашето влизане в готовата нова сграда.
Запознайте се с всички продукти на Renco.bg и широката им сфера на приложение – от къщи, през фургони, до водни и
септични резервоари, басейни и инфраструктурни елементи.
Изпратете ни запитване, ако имате нужда от повече информация за нашите сглобяеми къщи и сгради или искате да
построим една и за вас.
http://obiavidnes.com/obiava/135033/rencobg---sglobyaemi-kyshti-i-konstrukcii

Вентилатор за лаптоп HP CQ42 G42 CQ62 G62 G4-1000 G6-1000
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Вентилатор за лаптоп HP CQ42 G42 CQ62 G62 G4-1000 G6-1000
http://obiavidnes.com/obiava/135032/ventilator-za-laptop-hp-cq42-g42-cq62-g62-g4-1000-g6-1000

Стъклена интериорна врата Gravur G 13-5
"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.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/135031/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-5

Деколайт ЕООД - Проектиране, производство и монтаж на професионална светлинна украса
Проектиране, производство и монтаж на коледна, новогодишна, великденска, празнична, паркова, улична, фасадна,
интериорна, екстериорна, градинска, светлинна украса, на заведение, търговски обект, магазин, МОЛ, ресторант,
дискотека. С помощта на светодиоди, LED, стрингове, лампи с нажежаема жичка, живачни, неонови, луминисцентни,
натриеви лампи, прожектори, падащ сняг, светещи висулки. Производство на светещи обемни фигури, Дядо Коледа, елха,
елен, шейна, Снежанка, джудже, яйце, каручка, магаре, кошница, снежинка, звезда, заек, сърце, надпис, ангелче, свещ,
мече, щъркел, мартеница, фонтан, гъба, пиле, цветя, лодка, котва, каляска, торба с подаръци, иглу, мечка, снежен човек,
фенер, венец, кон, подарък, фигура, кръст, завеса, панделка, транспарант.
http://obiavidnes.com/obiava/135030/dekolayt-eood---proektirane-proizvodstvo-i-montaj-na-profesionalna-svetlinna-uk

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. 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/135029/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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. 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/135028/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Вентилатор за лаптоп Toshiba Qosmio X70
Вентилатор за лаптоп Toshiba Qosmio X70
http://obiavidnes.com/obiava/135027/ventilator-za-laptop-toshiba-qosmio-x70
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Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/135026/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135025/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D Визуализации ландшафтни и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на
сгради и индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб,
ресторант или хотел. Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/135024/3dkoev-design-3d-vizualizacii-landshaftni-i-interioren-dizayn

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C50 C50-A C55-A
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite C50 C50-A C55-A
http://obiavidnes.com/obiava/135023/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-c50-c50-a-c55-a

Интериорна врата Gama 206, цвят Сив кестен
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/135022/interiorna-vrata-gama-206-cvyat-siv-kesten

Кредити онлайн от БЗД
Българско заемно дружество е част от финансова институция, регистрирана през далечната 1993 г. в БНБ. БЗД
предоставя кредити по модерен и иновативен начин – лесно и от разстояние, изцяло онлайн, бързо и без ненужни
усложнения.
http://obiavidnes.com/obiava/135021/krediti-onlayn-ot-bzd

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
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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.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135020/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135019/masajna-kushetka-magicpro-2

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135018/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135017/detoksikator

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
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Терапевтичен апарат за повлияване 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 .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/135016/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

32GB USB Flash Drive
32GB USB Flash Drive, Sony Ultra Mini, USB 3.0, черна
http://obiavidnes.com/obiava/135015/32gb-usb-flash-drive

LG GP57EW40 Slim
LG GP57EW40 Slim, Blu-ray записващо устройство, външно, USB 2.0, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/135014/lg-gp57ew40-slim

Лаптоп Asus FX502VM-DM310 в пакет с 8GB RAM & 128GB SSD + подарък мишка Asus GT200
Лаптоп Asus FX502VM-DM310 в пакет с 8GB RAM & 128GB SSD + подарък мишка Asus GT200, четириядрен Kaby Lake
Intel Core i7-7700HQ 2.80/3.80GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD Display & GF GTX 1060 3GB (mDP), 8GB DDR4, 1TB 7200 rpm,
3x USB 3.0, Linux, 2.24kg
http://obiavidnes.com/obiava/135013/laptop-asus-fx502vm-dm310-v-paket-s-8gb-ram--128gb-ssd--podaryk-mishka-asus-gt2

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/135012/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
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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/135011/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/,TP-Link Neffos Y50, PET 3 слоя
http://obiavidnes.com/obiava/135010/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass

viagra
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/135009/viagra

Гофретник Rohnson R 268
Гофретник Rohnson R 268, плочи – тип детелина, индикатор за включване и готовност, 1200W, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/135008/gofretnik-rohnson-r-268

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/135007/kamagra-gold

Хотелски апартаменти в София и България - Сара Турс
Ние ще Ви покажем една от най-привлекателните страни на туризма и ще направим Вашия престой незабравим! Много
бизнесмени или туристи, които за кратко време посещават София, предпочитат настаняване в добре обзаведени
апартаменти на хотелски начала пред алтернативите на хотели в София. Хотелските апартаменти са много популярни,
защото цената на нощувката в тях е по-ниска от тази на хотелите в София, а и престоят в тях дава по-голяма свобода
и удобство. Нашите апартаменти под наем в София са разположени на удобни местоположения в идеален център, около
Мол София, НДК и Студентски град. Те са луксозно обзаведени, с много екстри и са подходящи както за краткосрочни
нощувки в София, така и за по-дълго пребиваване. Пожелаваме Ви приятен и ползотворен престой в нашите
апартаменти!
http://obiavidnes.com/obiava/135006/hotelski-apartamenti-v-sofiya-i-bylgariya---sara-turs

Монитор Acer SA270BID
Монитор Acer SA270BID, 27" (67.58 cm), IPS панел, Full HD, 4ms, 100 000 000: 1, 250cd/m
http://obiavidnes.com/obiava/135005/monitor-acer-sa270bid

sexstimulanti
Gin Seng Max Новото поколение таблетки „ЖенШенМАКС„ е най-модерния и ефикасен начин за борба с еректилната
дис-функция, преждевременната еякулация и пониженото либидо.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/135004/sexstimulanti

XEROX DocuColour 250 Цена: 5900.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!
XEROX DOCU COLOR 250
Цифрова, цветна
Скорост на копието: 50 копия/мин. цветно
Скорост на копието: 65 копия/мин. черно-бяло
Резолюция: 2400x2400dpi
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Памет: 256 MB
HDD: 80 GB
Увелич./намаление: 25%-400%
Тежина на медията: до 300 г/м2
Входен капацитет на хартията:
2 тави по 500 листа А3,
1 тава 870 листа А4,
ръчна тава за 250 листа
Месечно натоварване: До 20000 цветни копия А3
http://obiavidnes.com/obiava/135003/xerox-docucolour-250-cena-590000-lv--promociya--promociya--promociya-

XEROX DocuColor 242 Цена: 5900.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!
XEROX DocuColor 242
Стандартни функции
Печат, копиране, сканиране
Допълнителни функции: Електронна поща, факс
Скорост черно-бял режим: 45 стр./мин
Цветен режим: 40 стр./мин
Време за отпечатване на първа страница: 4,3 секунди за черно-бяло/10,7 секунди за цветно
Устройство за обработка на документи: Дуплексно автоматично подаващо устройство: 250 листа
Пълен дуплекс: Да
Памет на устройството: 512 MB копиране
Максимален работен обем: 200 000 изображения месечно
Допълнителни аксесоари: Foreign Interface Kit, Convenience StaplerПЕЧАТ
Работа в мрежа: 10/100/1000 BaseT Ethernet
Езикова поддръжка: Adobe® PostScript® 3™ (v3016), PCL 6C (емулация)
Разделителна способност: 2400 x 2400 dpi
Двустранен печат: Да
Скорост:
Черно-бяло до 80 стр./мин.
Цветно до 50 стр./мин.
Разделителна способност: до 600 x 600 dpi
Стандарт: Контейнер 1 - 2 - 500 листа; контейнер 3 - 870 листа, контейнер 4 - 1140 листа, контейнер 5 - за
нестандартни материали, 250 листа (общо 3260 листа)
Опции: Висококапацитетно подаващо устройство за 2000 листа
Тегло на хартията: Контейнери 1 - 4: 64 – 220 g/m2, за нестандартни материали (контейнер 5): 300 g/m2, Извънредно
висококапацитетно подаващо устройство - тегло: до 300 g/m2
Размер на хартията: Контейнери 1 - 4: 64 – 220 g/m2, За нестандартни материали (контейнер 5): 300 g/m2, Извънредно
висококапацитетно подаващо устройство - тегло: до 300 g/m2
Опции за финишъри: Контейнер за събиране на изместени листи (OCT): 500 листа; Усъвършенствано довършващо
устройство горен контейнер за 500 листа, стекиращ контейнер за 3000 листа, перфорация и многопозиционно скопчаване
с телбод; Професионално довършващо устройство: горен контейнер за 500 листа, стекиращ контейнер за 1 500 листа,
перфорация, многопозиционно телбодиране, изработване на брошура чрез двойно сгъване, изработване на брошура чрез
скопчаване с телбод по прегънатия ръб; Довършващо устройство за малки изделия горен контейнер за 200 листа,
стекиращ контейнер за 1 500 листа, перфорация, многопозиционно телбодиранед, двойно сгъване, изработване на
брошура чрез телбодиране по прегънатия ръб, поставяне на разделители; Допълнителен модул позволява сгъване на три и
Z-образно (писмо и таблоид).
ФИЗИЧЕСКИ РАЗМЕРИ (ШхДхВ): 1653.6 x 921 x 1372 mm, 265 кг
С професионално довършващо устройство: 2500 x 921 x 1372 mm, 443 кг
С довършващо устройство за малки изделия: 2985 x 921 x 1372 mm, 452 кг
http://obiavidnes.com/obiava/135002/xerox-docucolor-242-cena-590000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C452
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 2600.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Цветна цифрова копирна машина: А3+
Скорост: 45 копия А4/мин;
Максимален формат: A3+
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Разделителна способност: 600 x 600 dpi
Памет: 2048МВ/250GВ HDD
Тегло на хартията: 60 – 300 gsm
Входящ капацитет стандартно - 3650 л./макс. 6650 л.
Интерфейс: 10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0
Автоматичен двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/135001/konica-minolta-bizhub-c452--cena-260000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB C220
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 1900.00 лв

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Характеристики на копира:
Скорост:
22 коп. в мин. А4 ф-т едноцветно и цветно
12 коп. в мин. А3 ф-т едноцветно и цветно
Разделителна способност: 600 dpi х 600 dpi
Полутонове: 256 нива
Регулиране на мащаба: 25% - 400%, стъпка 0.1%
Брой копия в серия : 1 - 9 999
Формат на оригинала: А5 до А3
Характеристики на принтера:
Скорост:
22 коп. в мин. А4 ф-т едноцветно и цветно
12 коп. в мин. А3 ф-т едноцветно и цветно
Разделителна способност: 1 800 dpi х 600 dpi
Език на принтера (емулация): PCL6c, PostScript 3
Характеристики на скенера:
Скорост:
до 70 оригинала А4/мин. (300 dpi през DF)
до 40 оригинала А4/мин. (600 dpi през DF)
Разделителна способност: 600 dpi x 600 dpi
Режим на сканиране: Мрежово TWAIN сканиране, Scan-to-FTP, Scan-to-eMail, Scan-to-box
Формат на файловете: JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF
Характеристики на системата:
Памет: 2 048 MB, 250 GB HDD
Интерфейс: 10/100/1000Base-TX (Gigabit) Ethernet, USB 2.0
Автоматичен дуплекс (ADU): A5 до А3+, 64 до 256 g/m2
Листоподаващи касети (стандартно):
Касета 1: 500 листа, А5 до А3, 60 до 256 g/m2
Касета 2: 500 листа, А5 до А3+, 60 до 256 g/m2
Мултибайпас (ръчно): 150 листа, А6 до А3+, нестандартни размери,банер до 1 200 mm х 297 mm
Входящ капацитет хартия:
Стандартно: 1 150 листа
Максимум: 3 650 листа
Тегло на печатаема хартия: 60 до 271 g/m2
Автоматично двустранно подаване на оригинали (RADF): НЕ (опция)
Месечно натоварване: Препоръчително: 25 000 страници;Максимално: 35 000 страници
Размери ( Ш х Д х В, mm ): 643 x 842 x 770
Тегло: 98 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/135000/konica-minolta-bizhub-c220--cena-190000-lv--promociya--promociya--promociya

KONICA MINOLTA BIZHUB 421 Цена: 1600.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB 421
Характеристики на копира :
Процес на копиране :Електрофотографски лазер
Тонер система :Simitri™ полимеризиран тонер
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Скорост на печат :
A4: до 42 стр/мин
A3: До 23 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: До 36 стр/мин
Време първо копие/принт :3.6 сек. (A4)
Време загряване :Прибл. 30 сек.
Резолюция на копиране :600 x 600 dpi
Градации :256 нива
Многократно копиране :1 - 999, режим на прекъсване
Формат на оригинала :A5 - A3
Магнификация :25 - 400% през 0.1% стъпка, Автоматично приближаване/намаляване
Функции на копиране :
Заглавна страница, Вмъкване на корица или страница
Копиране на книга
Повторение на изображение
Proof копиране
Повторно отпечатване на заявка
Запаметяване на настройки на заявки
Подложка, Подпечатване
Характеристики на принтера :
Резолюция на принтиране :Equivalent to 2,400 x 600 dpi
Controller CPU :Celeron @ 600 MHz 32BIT
Език за принтиране :PCL 5e/6, PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Macintosh 9.x /10.x
Server 2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
Директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF и криптирани PDF файлове (опция)
Печат от USB памет
Мискмедиа и миксплекс
Програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка, Воден знак
Характеристики на скенера:
Скорост на сканиране :Черно-бяло: До 70 оригинала/мин (300 dpi през ADF)
До 50 оригинала/мин (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране :600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Network TWAIN сканиране (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-Box (изисква хард диск HD-509)
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Scan-to-WebDAV
Формати на файловете :PDF, TIFF, XPS (изисква хард диск HD-509), Криптиран PDF
Дестинации на сканиране :1,000 (2,000 с опция хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране :Анотация (текст/час/дата) за PDF
До 400 програмирани заявки
Характеристики на факса :
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Стандарт на факса :Super G3
Трансмисия :Аналогова,
С хард диск HD-509: i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса :Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Компресия на факса :MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем :До 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса :
Проверка състоянието на факс получател, Смяна на времето, PC-Fax, Получаване в конфиденциална кутия (изисква хард
диск HD-509), Получаване на eMail, FTP, SMB.
Характеристики на системата :
Памет на системата :1 GB
Хард диска на системата :60 GB
Интерфейс :10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (optional)
Автоматичен листоподавач:До 80 оригинала;A5 – A3;35 - 128 г/м
http://obiavidnes.com/obiava/134999/konica-minolta-bizhub-421-cena-160000-lv

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то
гарантирано.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134998/lida-shishe

KONICA MINOLTA BIZHUB 282 Цена: 1100.00 лв
KONICA MINOLTA BIZHUB 282 – профилактирана копирна машина
Спецификации на копира
Процес на копиране: Electrophotographic laser
Тонер: Simitri®- polymerised toner
Скорост копиране/принтиране А4: 28 cpm
Скорост копиране/принтиране А3: 17 cpm
Автодуплекс А4: 28 cpm
Време за първо копие (А4): 5.3 sec
Време за загряване: 24 сек
Резолюция на копира: 600 x 600 dpi
Градация на сивото: 256 нива
Multi-copy : 1–999, interruption mode
Формат: Максимално А3
Мащабиране: 25–400% в стъпки по 0.1%, Autozooming
Функции на копира:
Cover and page insertion, book copy, image repeat, proof copy,
job setting memory
Overlay, stamp, watermark, (with optional hard disc)
Спецификации на принтера
Резолюция: 600 x 600 dpi
Контролер: 300MHz
Език: PCL 6, PostScript 3
Операционна система:
Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64
Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008
Macintosh OS 9.2 or later
Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or later
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове: 80x PCL Latin, 136x PostScript 3 Emulation Latin
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Функции на принтера: Mixmedia and mixplex, Job programming “Easy Set”, Overlay,
Watermark
Спецификации на скенера
Скорост на сканиране:
70 opm (200 dpi via ADF)
41 opm (600 dpi via ADF)
Резолюция: Максимално: 600 x 600 dpi
Scan modes: Network TWAIN scan (optional), scan-to-eMail, scan-to-FTP,
scan-to-SMB, scan-to-Box (optional)
Формати: PDF, TIFF
Дестинации на сканиране: 540, LDAP support
Спецификации на факса (опция)
Факс: Super G3
Факс трансмисия: Analogue, i-Fax, IP-Fax
Резолюция на факса: Максимално: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Компресия: MH, MR, MMR, JBIG
Модем: До 33.6 Kbps
Факс дестинации: 540
Функции на факс: Polling, Memory Transmission, Receipt to eMail/SMB/Box
User box specification (optional): Max. user boxes :1,000
Type of user boxes: Public, personal (with password or authentication), secure print
User box functionality: Reprint, download, sending
Спецификации на системата
Памет: Стандартно: 192 MB, Максимално: 320 MB
Хард диск (опция): 40 GB
Интерфейс:
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0,
Parallel IEEE1284 (optional)
Мрежови протоколи:
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Автоматичен подавач на оригинали (опция): Up to 80 originals, A5–A3, 35–128 gsm
Размер на хартията: A6–A3
Тегло на хартията: 50–210 gsm
Входен капацитет: Стандартно: 1,150 листа, Максимално: 3,650 листа
Tray 1: 500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Tray 2: 500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Ръчен байпас: 150 листа, A6–A3, 50–210 gsm
Tray 3 (опция): 500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Tray 3+4 (опция): 2x 500 листа, A5–A3, 60–90 gsm
Large capacity cabinet
(опция): 2,500 sheets, A4, 60–90 gsm
Автоматичн дуплекс: A5–A3, 60–90 gsm
Finishing modes (опция): Offset, group, sort, staple, punch, centre-fold, booklet, mailbin sort
Изходен капацитет:(с финишър): Максимално: 1,200 листа
Изходен капацитет(без финишър): Максимално: 200 листа
Stapling capacity: 50 листа
Месечно натоварване: Препоръчително: 7000/Максимално: 28.000
Живот на тонера: 17.500
Живот на барабана/девелопера: 80,000
Консумация на енергия: 220-240 V / 50/60Hz, Less than 1.47 KW (system)
Размери(W x D x H, mm): 677 x 710 x 718
Тегло: 74 kg
http://obiavidnes.com/obiava/134997/konica-minolta-bizhub-282-cena-110000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 601 Цена: 3900.00 лв
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ПРОМОЦИЯ !!!
KONICA MINOLTA BIZHUB 601
Характеристики на копира :
Процес на копиране : електрофотографски лазер
Тонер система : Simitri® полимеризиран тонер
Скорост на печат :
A4: до 60 стр/мин
A3: до 35 стр/мин
A4 автоматичен двустранен печат: до 60 стр/мин
Време първо копие/принт : 3.3 секунди
Време загряване : приблизително 270 секунди
Резолюция на копиране : 1,200 x 600 dpi
Градации : 256 нива
Многократно копиране : 1-9999; режим на прекъсване
Формат на оригинала : A5-A3
Магнификация : 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране : заглавна страница; вмъкване на корица и страница; копиране на книга;повтаряне на изображение;
Proof копиране; извикване на заявка; памет за настройка на заявка; подложка; подпечатване
Характеристики на принтера:
Резолюция на принтиране : еквивалентна на 2,400 x 600 dpi
Език за принтиране : PCL5e/6; PostScript 3
Операционни системи :
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows VISTA DPWS support
Windows Server 2000/2003/2003 x64 Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix
Функции на принтера :
директен печат от TXT, PCL, PS, TIFF,
XPS*; PDF и криптиран PDF файлове (опция); принтиране от USB памет*;
миксмедиа и миксплекс; програмиране на заявки Easy Set; подложка; воден
знак
* изисква опция хард диск
Характеристики на скенера :
Скорост на сканиране :
Черно-бяло: до 75 оригинала в минута (300 dpi през ADF)
Цветно/Черно-бяло 600 dpi: до 75 оригинала в минута (600 dpi през ADF)
Резолюция на сканиране : максимална 600 x 600 dpi
Режими на сканиране :
Мрежово TWAIN сканиране*
сканиране към емейл
сканиране към FTP
сканиране към SMB
сканиране към кутия (Box)*
сканиране към DPWS; сканиране към USB
сканиране към WebDAV
*изисква опция хард диск
Формати на файловете : PDF, TIFF, XPS*, криптиран PDF
* изисква опция хард диск
Дестинации на сканиране : 1,000 (2,000 с опция хард диск), LDAP поддръжка
Функции на сканиране : Анотация (текст/време/дата) заPDF; до 400 програми за заявки
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Характеристики на факса :
Стандарт на факса : Super G3
Трансмисия : аналогова, i-Fax*, IP-Fax*, SIP-Fax*
* изисква опция хард диск
Резолюция на факса : максимално 600 x 600 dpi (ултрафина)
Компресия на факса : MH, MR, MMR, JBIG
Факс модем : до 33.6 Kbps
Дестинации на факса : 1,000 (2,000 с опция хард диск)
Функции на факса : проверка състоянието на факса получател; смяна на времето; PC-факс; получаване в конфиденциална
кутия*; получаване в емейл, FTP, SMB
* изисква опция хард диск
Характеристики на системата :
Памет на системата : 1 GB
Хард диска на системата : 80 GB
Интерфейс : 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet
USB 2.0 (optional)
Автоматичен листоподавач : до 100 оригинала; A5-A3; 50-200 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/134996/konica-minolta-bizhub-601-cena-390000-lv--promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 222
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 1000.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Konica Minolta Bizhub 222
Скорост на копиране: 22 копия А4/мин; 15 копия А3/мин
Формат на оригинала: от А5 до А3
Вид на оригиналите: листи, книги, 3D обекти
Разделителна способност: 600 х 600 dpi
Полутонове: 256 нива
Първо копие: по-малко от 5.3 сек.
Дуплекс: Стандарт
Памет: 192 MB стандартно; max 320 MB
Твърд диск (опция): 40 GB
Подаване на хартия: 2 фронтални касети (2 x 500 листа) мултибайпас за 150 листа
Брой копия в серия: 1-999
Тегло на хартията: 50 - 210 g/m2
Време за загряване: по-малко от 24 сек
Увеличение и намаление: 25% - 400% (0.1% стъпка)
Месечно натоварване: 7 000 до 28 000 копия
Размери, mm: 677 x 710 x 718 mm
Tегло: 74 kg
Някои възможности на копирната машина:
Чупещ панел за управление
Двустранно автоматично копиране c DF (опция).
Електронно сортиране, сортиране “на кръст”, децентрирано сортиране, групиране
Автоматично определяне на формата и ориентацията на оригинала.
Автоматично определяна формата на всеки от няколко едновременно поставени оригинала.
Вградена функция за персонален достъп и контрол на достъпа.
Режим брошура, корица, създаване на поле, вкарване на страница, многократно повтаряне на изображението в рамките
на един лист, функция за номериране на поверителни материали, воден знак, режим за изтриване на части от документа
и др.
Характеристики на принтера:
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Скорост на принтиране: 22 страници А4/мин 15 страници А3/мин
Автоматичен двустранен печат: Стандарт
CPU: 64 Bit MIPS RISC CPU (300 MHz)
Разделителна способност: 600 dpi x 600 dpi
Размер на хартията: А5 - А3
Памет: 192 MB стандартно, мax 320 MB (обща с тази на копира)
Tвърд диск (опция): 40 GB Общ с този на копирната машина
Език за принтиране: PCL6, PostScript 3
Интерфейс: 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 Parallel IEEE 1284 /опция/
Oперационни системи:
Windows NT 4.0/2000//XP/XP64/Vista/Vista64/Windows Server 2000/2003/2003x64/Server2008
Macintosh OS 9.2 or later
Macintosh OS X 10.2,3,4/10. 4 Intel or later
Unix/Linux/Citrix
Характеристики на скенера:
Скорост на сканиране през DF: Up to 70 opm(200 dpi via ADF)Up to 41 opm(600 dpi via ADF)
Сканираща резолюция: Max:600 dpi x 600 dpi
Режим на сканиране: Network TWAIN scan(optional), Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-Box (optional)
Фoрмат на файловете: TIFF, PDF
http://obiavidnes.com/obiava/134995/konica-minolta-bizhub-222--cena-100000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 950 Pro Цена: 5900.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 950
Производствена скорост от 95 A4 страници в минута
Солидна и здрава конструкция и месечно натоварване от 750 000 страници
Високо качество на печат
Най-бързото RIP изпълнение и невероятна производителност
Тегло на медиите между 40 и 300 gsm
Интелигентен каталог за хартия с миксплекс/миксмедия** функции
Голям цветен touch screen и много лесна работа с принтер драйверите
Приспособими тонове през Tone Curve utility*
Модулни гъвкави опции за довършване
http://obiavidnes.com/obiava/134994/konica-minolta-bizhub-950-pro-cena-590000-lv--promociya--promociya--promoc

KONICA MINOLTA BIZHUB 283
ПРОМОЦИЯ !!!

Цена: 1600.00 лв ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 283
Параметри на копира:
Процес на копиране: Electrostatic laser copy, Tandem, indirect
Тонер система: Simitri HD™- polymerised toner
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): Up to 28 cpm
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин): Up to 16 cpm
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): Up to 28 cpm
Първо копие/принт моно (сек): 4.2 sec.
Време загряване (сек): Approx. 25sec.*
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi
Полутонове: 256 gradations
Многократно копиране: 1 - 9,999
Формат на оригинала: A5 - A3
Магнификация: 25 - 400% in 0.1% steps, Autozooming
Функции на копиране:

Страница 33/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2017

Chapter, cover and page insertion
Proof copy (print, screen with HDD)
Adjustment test print
Digital art functions
Job setting memory
Poster Mode, Image repeat
Overlay, Watermark, Stamping, Copy Protection
Card Shot
Параметри на принтера:
Резолюция на печат (dpi): Equivalent to 1800 x 600 dpi
Скорост на контролера CPU: 667 MHz
Език за принтиране: PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционни системи:
Windows 2000 / XPx32 / XPx64
Windows VISTA x32 / x64
Windows 7 x32 / x64
Windows DPWS support
Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4
Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера:
Direct print of PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF and Encrypted PDF files
Mixmedia and Mixplex
Job programming "Easy Set"
Overlay, Watermark, Copy Protection
Параметри на скенера:
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута):
Colour/Mono up to 70 opm (300 dpi via DF)
Colour/Mono up to 42 opm (600 dpi via DF)
Резолюция на сканиране (dpi): Max.: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране:
Network TWAIN scan
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-Box (HDD required)
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
Формати на файловете: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS
Дестинации на сканиране: 2,100 (single + group), LDAP support
Функции на сканиране: Annotation (text/
http://obiavidnes.com/obiava/134993/konica-minolta-bizhub-283--cena-160000-lv-promociya--promociya--promociya-

KONICA MINOLTA BIZHUB 363 Цена: 1700.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

Спецификации на копирната машина:
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система: Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 42 копия в минута
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин): До 22 копия в минута
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): До 42 копия в минута
Първо копие/принт моно (сек): 3.6 секунди
Време загряване (сек): Приблизително 30 секунди
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива
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Многократно копиране: 1 - 9,999
Формат на оригинала: A5 - A3
Магнификация: 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване на изображението
Функции на копиране:
Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов печат за настройка,
функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение, подложка, подпечатване,
защитено копиране; Card Shot
Спецификации на принтера:
Резолюция на печат (dpi): Еквивалентна на 1800 x 600 dpi
Скорост на контролера CPU: 667 MHz
Език за принтиране: PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционни системи:
Windows 2000 / XPx32 / XPx64;Windows VISTA x32 / x64;Windows 7 x32 / x64;Windows DPWS support;Macintosh 9.2 / 10.2 /
10.4;Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64;Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера:
Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; Миксмедиа (едновременно отпечатване на бели
и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс (смесено отпечатване на едно и двустранни копия);
програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено копиране
Спецификации на скенера:
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): Цветно/чб до 70 оригинала в минута (300 dpi през
документоподаващото устройство); Цветно/чб до 42 оригинала в минута (600 dpi през документоподаващото
устройство)
Резолюция на сканиране (dpi): Максимум
Режими на сканиране: Network TWAIN scan; Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB
(Scan-to-Home);Scan-to-Box (изисква се хард диск); Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS; Scan-to-USB
Формати на файловете: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS
Дестинации на сканиране: 2,100 (single + group), LDAP support
Функции на сканиране: Анотации (текст/час/дата) за PDF - изисква хард диск; до 400 програми за заявки
Спецификации на факса: Факс платката е опционална
Стандарт на факса: Super G3 (опция)
Трансмисия: Аналогова, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi): Максимум
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6 Kbps
Дестинации на факса: 2,100 (персонално + група)
Функции на факса:
Изчакване за сигнал от получателя; смяна на времето; PC-Fax; получаване в конфиденциална кутия - изисква хард диск;
получаване в eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
Спецификации на потребителската кутия
Максимален брой: 1,000
Максимум за съхраняване на документи: До 3 000 документа или 10 000 страници
Тип на потребителски кутии: Публична; персонална (с парола или идентификация); групова (с идентификация)
Тип на системните кутии: Защитено принтиране; печат на криптиран PDF; получаване на факс; изчакване за
сигнал от факс получател
Функции на потребителска кутия: Репринт; комбинация; изтегляне; изпращане (е-мейл/FTP/SMB и факс); копиране на
потребителска кутия в друга кутия
Спецификации на системата:
Стандартна памет на системата (MB): 2048 MB
Стандартен хард диск на системата (GB): 250 GB
Стандартен интерфейс: 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Frame типове: Ethernet 802.2;Ethernet 802.3;Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач: До 100 оригиналаA6-A3; 35-128 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/134992/konica-minolta-bizhub-363-cena-170000-lv--promociya--promociya--promociya-
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KONICA MINOLTA BIZHUB 423 Цена: 1800.00 лв
ПРОМОЦИЯ !!!

ПРОМОЦИЯ !!! ПРОМОЦИЯ !!!

KONICA MINOLTA BIZHUB 423
Процес на копиране: Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система: Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин): До 42 копия в минута
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин): До 22 копия в минута
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин): До 42 копия в минута
Първо копие/принт моно (сек): 3.6 секунди
Време загряване (сек): Приблизително 30 секунди*
Резолюция на копиране (dpi): 600 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива
Многократно копиране: 1 - 9,999
Формат на оригинала: A5 - A3
Магнификация: 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване на изображението
Функции на копиране: Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов
печат за настройка, функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение,
подложка, подпечатване, защитено копиране; Card Shot
Резолюция на печат (dpi): Еквивалентна на 1800 x 600 dpi
Скорост на контролера CPU: 667 MHz
Език за принтиране: PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Операционни системи: Windows 2000 / XPx32 / XPx64; Windows VISTA x32 / x64; Windows 7 x32 / x64; Windows DPWS
support; Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4; Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64; Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера: 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера: Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и криптирани PDF файлове; Миксмедиа
(едновременно отпечатване на бели и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс (смесечно отпечатване на
едно и двустранни копия); програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено копиране
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута): Цветно/чб до 70 оригинала в минута (300 dpi през
документоподаващото устройство); Цветно/чб до 42 оригинала в минута (600 dpi през документоподаващото
устройство)
Резолюция на сканиране (dpi): Максимум- 600 x 600 dpi
Режими на сканиране: Network TWAIN scan; Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (Scan-to-Home);
Scan-to-Box (изисква се хард диск); Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB
Формати на файловете: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS;
Compact XPS
Дестинации на сканиране: 2,100 (single + group), LDAP support
Функции на сканиране: Анотации (текст/час/дата) за PDF - изисква хард диск; до 400 програми за заявки
Стандарт на факса: Super G3 (опция)
Трансмисия: Аналогова, IP-Fax
Резолюция на факса (dpi): Максимум
Компресия на факса: MH, MR, MMR, JBIG
Модем на факса (Kbps): До 33.6 Kbps
Дестинации на факса: 2,100 (персонално + група)
Функции на факса: Изчакване за сигнал от получателя; смяна на времето; PC-Fax; получаване в конфиденциална кутия изисква хард диск; получаване в eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
User box specification: Максимален брой-1,000; Максимум за съхраняване на документи – до 3 000 документа или 10 000
страници; Тип на потребителски кутии - Публична; персонална (с парола или идентификация); групова (с
идентификация); Тип на системните кутии – Защитено принтиране; печат на криптиран PDF; получаване на факс;
изчакване за сигнал от факс получател
Функции на потребителска кутия: Репринт; комбинация; изтегляне; изпращане (е-мейл/FTP/SMB и факс); копиране на
потребителска кутия в друга кутия
Стандартна памет на системата (MB): 2048 MB
Стандартен хард диск на системата (GB): 250 GB
Стандартен интерфейс: 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
Мрежови протоколи: TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
Frame типове: Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач: Допълнителна опция. До 100 оригинала; A6-A3; 35-128 g/m
http://obiavidnes.com/obiava/134991/konica-minolta-bizhub-423-cena-180000-lv--promociya--promociya--promociya-
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KONICA MINOLTA BIZHUB Pro 1051 Цена: 7400.00 лв
Параметри на принтера:
Скорост на печат A4:
До 105 стр/мин
До 6,300 страници в час
Скорост на печат A3:
До 60 стр/мин
До 3,600 страници в час
Резолюция на принтиране: Максимално 1,200 x 1,200 dpi
Полутонове: До 256 нива
Параметри на системата:
Тегло на медиата: 40-350 gsm
Размер на медиата:
A5 до A3+
Мин. 182 x 139 mm
Макс. 324 x 463 mm
Максимална печатаема площ: 314 x 460 mm
Максимален входящ капацитет:
Максимум: 14,000 листа
Основно тяло: до 3,000 листа
PF-702: до 6,000 листа
PF-703: до 5,000 листа
Максимален изходящ капацитет:
Голям стакер с количка: 10,000 листа
Касета голям капацитет: 3,000
За всяка подкасета: 200 листа
Време загряване: По-малко от 480 сек.
Основно тяло размери (Ш x Д x В): 990 x 780 x 1,233 mm
Основно тяло тегло: Приблизително 375 kg
Параметри на скенера:
Скорост на сканиране A4:
До 105 оригинала в минута
До 6,300 оригинала в час
Скорост на сканиране A3:
До 60 оригинала в минута; До 3,600 оригинала в час
Резолюция на сканиране: 1,200 dpi / 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
Режими на сканиране:
TWAIN сканиране
Сканиране към HDD
Сканиране към FTP
Сканиране към SMB
Сканиране към E-mail
Формати на сканиране: PDF, TIFF, secured PDF, XPS
Параметри на копиране:
Скорост на копиране А4:
До 60 копия в минута
До 3,600 копия в час
Скорост на копиране A3:
До 60 копия в минута
До 3,600 копия в час
Резолюция на копиране: Макс.: 600 x 600 dpi
Полутонове: 256 нива
FCOT: По-малко от 3 секунди (A4 LEF)
Магнификация: 25 - 400 % през 0.1 % стъпки
Многократно копиране: 1 – 9,999
Аксесоари:
Автоматичен листоподавач: Макс.: 100 листа
Касета за хартия:
PF-702
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3 касети
Капацитет за хартия: до 6,000 листа
Тегло на хартията: 40 - 350 gsm
Стандартни размер на хартията: A5 до A3+ (SRA3)
Минимални размери на хартията: 95 x 139 mm
Максимални размери на хартията: 324 x 463 mm
PF-703 (може да бъде прикачена и като модул за вмъкване - post insertion unit)
3 касети с въздушно-вакуумна технология
Капацитет за хартия: до 5,000 листа
Тегло на медиата: 40 - 350 gsm
Стандартни размери на хартията: A6 до A3+
Минимален размер на хартията: 95 x 139 mm
Максимален размер на хартията: 324 x 463 mm
Модул за производство на брошури:
SD-506
Брошури от 50 листа (200 изображения)
Седловидно подшиване, изрязване
Изходяща тава за 50 брошури
Подтава за 200 листа
Multi letter fold in (до 5 листа)
Multi half fold (до 5 листа)
http://obiavidnes.com/obiava/134990/konica-minolta-bizhub-pro-1051-cena-740000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 654e Цена: 3600.00 лв
Характеристики на копира
Процес на копиране Electrostatic laser copy, tandem, indirect
Тонер система Simitri® полимеризиран тонер
Скорост на печат A4: до 65 стр/мин
A3: до 33 стр/мин
Време първо копие/принт 3.7 секунди
Време загряване приблизително 22 секунди
Резолюция на копиране 600 x 600 dpi
Градации 256 нива
Многократно копиране 1-9999; режим на прекъсване
Формат на оригинала A5-A3
Магнификация 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране
заглавна страница; вмъкване на корица и страница; копиране на книга;повтаряне на изображение; Proof копиране;
извикване на заявка; памет за настройка на заявка; подложка; подпечатване
Снимката е примерна.
FINISHER-ОПЦИЯ.
http://obiavidnes.com/obiava/134989/konica-minolta-bizhub-654e-cena-360000-lv

Konica Minolta Bizhub 287 Цена: 2200.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Electrostatic laser copy; indirect
Тонер система Simitri® HD polymerised toner
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) Up to 28 cpm
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) Up to 14 cpm
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) Up to 28 cpm
Първо копие/принт моно (сек) 5.3 sec.
Време загряване (сек) Approx. 20 sec.
Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage
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Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 gradations
Многократно копиране 1 - 9,999
Формат на оригинала A5 - A3
Увеличение 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
Функции за копиране Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art
functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional);stamping
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) 1,800 (equivalent) x 600 dpi
Език за описание на страници PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Операционна система Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows 8.1 (32/64)
Windows 10 (32/64)
Windows Server 2008/2008 R2 (32/64)
Windows Server 2012/2012 R2 (64)
Macintosh OS X 10.x
Unix; Linux; Citrix
Шрифтове за принтер 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Функция за печат Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX; XLSX; PPTX);
mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark;copy protection; carbon copy print
http://obiavidnes.com/obiava/134988/konica-minolta-bizhub-287-cena-220000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB C284 Цена: 2800.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране; Тандемно; Индиректно
Тонер система Simitri HD® - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) 28
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин) 28
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) 14
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин) 14
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) 28
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин) 28
Първо копие/принт моно (сек) 5.8
Първо копие/принт цветно(секунди) 7.7
Време загряване (сек) Приблизително 20 *
* Времето загряване може да варира, в зависимост от операционната среда и употребата
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600
Полутонове 256 нива
Формат на оригинала A5-A3
Увеличение 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции за копиране Заглавна страница; вмъкване на корица и
вътрешна страница; тестово копие (печатно и на екран); тест печат за настройка; Digital art функции; памет за
настройка на заявки; режим постер; повтаряне на изображение; подложка; воден знак; печат; защита на копирането;
поставяне на карта
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) 1,800 x 600
Тип контролер CPU PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz
Език за описание на страници PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
Операционна система Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
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Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове за принтер 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функция за печат Директен печат от PCL; PS; TIFF; XPS; PDF и криптирани PDF файлове
Миксмедиа (вмъкване на бели и цветни листи от различни тави) и миксплекс (комбиниране на едностранен и двустранен
печат)
програмиране на заявки "Easy Set”
Подложка
Воден знак
http://obiavidnes.com/obiava/134987/konica-minolta-bizhub-c284-cena-280000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 951 Цена: 6900.00 лв
bizhub PRO 951 - черно-бяла производствена машина от Konica Minolta

Новата entry-level дигитална преса на bizhub PRO 951 предлага ново ниво на професионализъм на централните отдели за
печат, доставчици на дигитални печатни услуги и всички печатни производствени среди с големи обеми на печат.
Черно-бялата производствена машина принтира 1.5 милиона А4 отпечатъка на месец. Този модел се отличава не само с
достъпността си, но и с изключително висока разделителна способност, гъвкавост на медиите, регулиране на кривите на
тоновете, увеличен капацитет на хартията и широки довършителни възможности.
bizhub PRO 951 на Konica Minolta включва редица характеристики, но две от тях са особено отличителни –
достъпност и издържливост. Със скорост на печат до 95 А4 стр/мин и среден месечен обем на печат между 80 000 и 300
000 до 1.5 милиона А4 отпечатъка тази нова машина предлага отлично съотношение цена-изпълнение на централните
отдели за печат, доставчици на дигитални печатни услуги и печатни производствени среди без компромис с качеството.
Разделителната способност на печат на bizhub PRO 951 е 1,200 x 1,200 dpi и предлага широка гама от полутонове
– от 40 до 300 линии на инч. Производствената система работи с разнообразие от медии – печата на хартии от 40 до
300 гр/м
2
с опция за съвместимост и на хартия с 350 гр/м
2
. Стандартният размер на хартия е SRA3 (450мм x 320мм). Интегрираният медиа каталог позволява на операторите да
задават профили, които да запаметят, а след това да бъдат лесно избрани от принт драйвера. Освен това функцията
за планиране дава детайлен преглед на чакащите заявки за печат и показва необходимата хартия и количеството
хартия, което се намира в тавата.
Една от съществените характеристики на bizhub PRO 951 е регулирането на кривите на тоновете, което
гарантира професионални резултати. Този инструмент може да промени RIP корекциите, като например скрийнинг и
криви на тоновете. Капацитетът на хартия е 9000 листа, а довършителните опции предлагат телбодиране на 100
страници, произвеждане на брошури, z-сгъване, както и вмъкване на предварително отпечатан лист, перфорация за
подвързия и автоматично свързване със спирала.
С bizhub PRO 951 се работи лесно благодарение на графичния потребителски интерфейс със сензорен екран и
богат набор от драйвери. Високата производителност на системата – например скорост до 55 А3 стр/мин,
впечатляващо разнообразие на медии, двустранен печат с хартия до 300 гр/м2 – правят възможни изключително
кратките срокове за изпълнение.
bizhub PRO 951 може да се конфигурира и надгражда според нуждите на клиента и има възможност да произведе
висококачествени продукти в поточна линия. bizhub PRO 951 дава нови професионални възможности на своите
потребители. За пръв път черно-бял производствен принтер предлага толкова добро съотношение
цена-производителност.
http://obiavidnes.com/obiava/134986/konica-minolta-bizhub-pro-951-cena-690000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB C654 Цена: 3900.00 лв
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Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране; тандемно; индиректно
Тонер система Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) 65
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин) 60
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) 33
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин) 30
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) 65
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин) 60
Първо копие/принт моно (сек) 3.7
Първо копие/принт цветно(секунди) 5.3
Време загряване (сек) Приблизително 22
(* Времето на загряване варира в зависимост от средата на употребата)
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600
Полутонове 256 нива на сивото
Формат на оригинала A5-A3
Увеличение 25-400% през 0.1% стъпка; автоматично увеличаване/намаляване
Функции за копиране Раздел, вмъкване на корица и вътрешна страница; отпечатване на проба (принт и скрийн), тестов
печат за настройка, функции Digital art, памет за настройка на заявки, режим постер, повторение на изображение,
подложка, подпечатване, защитено копиране
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) 1,800 x 600 dpi (стандартно)
1,200 x 1,200 dpi (високо качество)*
* Режимът на високо качество намалява скоростта на печат
Тип контролер CPU PowerPC MPC8536
скорост на контролера CPU 1.2 GHz
Език за описание на страници PCL 6c (PCL 5c + XL3.0);
PostScript 3 (CPSI 3017);
XPS
Операционна система Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове за принтер 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функция за печат Директен печат от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, криптирани PDF файлове и OOXML файлове (docx, xlsx,
pptx); Миксмедиа (едновременно отпечатване на бели и цветни страници вземани от различни тави) и миксплекс
(смесечно отпечатване на едно и двустранни копия); програмиране на заявки "Easy Set”; подложка; воден знак; защитено
копиране
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) До 180
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) До 180
Резолюция на сканиране (dpi) Макс.: 600 x 600
Режими на сканиране Мрежово TWAIN сканиране; сканиране до имейл (scan-to-Me);сканиране до FTP; сканиране до SMB
(scan-to-Home);
сканиране до кутия; сканиране до WebDAV; сканиране до DPWS; сканиране до USB
Файлови формати JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (опция); компактенt PDF; криптиран PDF; PDF с възможност за
търсене (опция); XPS; компактен XPS; PPTX и PPTX с възможност за търсене (опция)
Дестинации за сканиране 2,100 (единични + гупови); LDAP поддръжка
Функции за сканиране Анотации (текст/час/дата) за PDF; до 400 програми за заявки; предварителен преглед на
сканираното копие в реално време
http://obiavidnes.com/obiava/134985/konica-minolta-bizhub-c654-cena-390000-lv

KONICA MINOLTA BIZHUB 215 Цена: 800.00 лв
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Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране
Тонер система Simitri® HD - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) До 21 стр/мин
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) До 8 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) До 16 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек) Приблизително 6 сек.
Време загряване (сек) По-малко от 15 сек.
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 нива на сивото
Многократно копиране 1-999
Формат на оригинала A5-A3
Магнификация 25-400 % през 1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране 2 в 1; 4 в 1; пробно копие; копиране на книга; копиране на лична карта; shift margin; изтриване,
завъртане на изображението, програма за регистрация
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) GDI: 600 x 600 dpi
PCL (опция): 1,200 x 600 dpi
скорост на контролера CPU 120 MHz
Език за принтиране GDI; PCL 6/5e (опция )
Операционни системи Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server R2
Шрифтове на принтера 53 x PCL Latin
Функции на принтера n-up; воден знак; защитен печат; завъртане на
изображението
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) До 20 оригинала за минута (150 dpi с автоматично дуплекс
листоподаващо устройство - опция)
До 8 оригинала в минута (300 dpi с с автоматично дуплекс листоподаващо устройство - опция)
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) До 46 оригинала за минута (300 dpi с автоматично дуплекс
листоподаващо устройство - опция)
До 23 оригинала за минута (600 dpi с автоматично дуплекс листоподаващо устройство - опция)
Резолюция на сканиране (dpi) Макс. 600 x 600 dpi
Режими на сканиране Локално TWAIN сканиранеМрежово TWAIN сканиране (опция)
Сканиране към eMail (опция)
Сканиране към FTP (опция)
Сканиране към SMB (опция)
Сканиране към USB
Формати на файловете PDF; JPEG; TIFF
Дестинации на сканиране 32 бутона за набиране с едно докосване;250 бутона за бързо набиране;LDAP поддръжка
Спецификации на факса
Стандарт на факса Super G3 (опция)
Трансмисия Аналогова; i-Fax
Резолюция на факса (dpi) Стандартна; Фина; Супер фина
Макс.: 408 x 392 dpi
(Ултра фина през листоподаващото устройство - опция)
Компресия на факса MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps) До 33.6 kbps
Дестинации на факса 32 бутона за набиране с едно докосване; 250 бутона за бързо набиране;
Функции на факса PC факс; изчакване на отговор от получател; препращане; телефонен указател; повторно набиране
http://obiavidnes.com/obiava/134984/konica-minolta-bizhub-215-cena-80000-lv
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KONICA MINOLTA BIZHUB 215 Цена: 800.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране Електростатично лазерно копиране
Тонер система Simitri® HD - полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин) До 21 стр/мин
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин) До 8 стр/мин
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин) До 16 стр/мин
Първо копие/принт моно (сек) Приблизително 6 сек.
Време загряване (сек) По-малко от 15 сек.
Резолюция на копиране (dpi) 600 x 600 dpi
Полутонове 256 нива на сивото
Многократно копиране 1-999
Формат на оригинала A5-A3
Магнификация 25-400 % през 1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране 2 в 1; 4 в 1; пробно копие; копиране на книга; копиране на лична карта; shift margin; изтриване,
завъртане на изображението, програма за регистрация
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi) GDI: 600 x 600 dpi
PCL (опция): 1,200 x 600 dpi
скорост на контролера CPU 120 MHz
Език за принтиране GDI; PCL 6/5e (опция )
Операционни системи Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 2003 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server (32/64 bit)
Windows 2008 Server R2
Шрифтове на принтера 53 x PCL Latin
Функции на принтера n-up; воден знак; защитен печат; завъртане на
изображението
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута) До 20 оригинала за минута (150 dpi с автоматично дуплекс
листоподаващо устройство - опция)
До 8 оригинала в минута (300 dpi с с автоматично дуплекс листоподаващо устройство - опция)
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута) До 46 оригинала за минута (300 dpi с автоматично дуплекс
листоподаващо устройство - опция)
До 23 оригинала за минута (600 dpi с автоматично дуплекс листоподаващо устройство - опция)
Резолюция на сканиране (dpi) Макс. 600 x 600 dpi
Режими на сканиране Локално TWAIN сканиранеМрежово TWAIN сканиране (опция)
Сканиране към eMail (опция)
Сканиране към FTP (опция)
Сканиране към SMB (опция)
Сканиране към USB
Формати на файловете PDF; JPEG; TIFF
Дестинации на сканиране 32 бутона за набиране с едно докосване;250 бутона за бързо набиране;LDAP поддръжка
Спецификации на факса
Стандарт на факса Super G3 (опция)
Трансмисия Аналогова; i-Fax
Резолюция на факса (dpi) Стандартна; Фина; Супер фина
Макс.: 408 x 392 dpi
(Ултра фина през листоподаващото устройство - опция)
Компресия на факса MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps) До 33.6 kbps
Дестинации на факса 32 бутона за набиране с едно докосване; 250 бутона за бързо набиране;
Функции на факса PC факс; изчакване на отговор от получател; препращане; телефонен указател; повторно набиране

Страница 43/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2017

http://obiavidnes.com/obiava/134983/konica-minolta-bizhub-215-cena-80000-lv

Konica Minolta Bizhub C454 Цена: 3400.00 лв
Спецификации на копирната машина
Процес на копиране
Електростатично лазерно копиране, Тандемно, индиректно
Тонер система
Simitri HD®- полимеризиран тонер
Скорост на копиране/принтиране A4 моно (копия/мин)
45
Скорост на копиране/принтиране A4 цветно (копия/мин)
45
Скорост на копиране/принтиране A3 моно (копия/мин)
23
Скорост на копиране/принтиране A3 цветно (копия/мин)
23
Автодуплекс, скорост A4 моно (копия/мин)
45
Автодуплекс, скорост A4 цветно (копия/мин)
45
Първо копие/принт моно (сек)
4.6
Първо копие/принт цветно(секунди)
5.5
Време загряване (сек)
Приблизително 25 секунди (може да варира в зависимост от средата на работа и употребата)
Резолюция на копиране (dpi)
600 x 600 dpi
Полутонове
256
Многократно копиране
1 - 9,999
Формат на оригинала
A5 - A3
Магнификация
25 - 400% през 0.1% стъпка; автоматично приближаване/отдалечаване
Функции на копиране
Заглавна страница
Вмъкване на корица или вътрешна страница
Тестово копие (на екран или отпечатък)
Тестов печат за настройка
Digital art функции
Режим постер, повторение на изображение
Подложка
Печат
Защита на копиране
Спецификации на принтера
Резолюция на печат (dpi)
1,800 x 600 dpi
1,200 x 1,200 dpi
Тип контролер CPU
PowerPC MPC8536 @ 1.2 GHz
Език за принтиране
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)
PostScript 3 (CPSI 3016)
XPS
Операционни системи
Windows 2000/XP/XP64
Windows VISTA 32/64
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Windows 7 32/64
Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2)
Macintosh 9.x/10.x
Unix/Linux/Citrix
Шрифтове на принтера
80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Функции на принтера
Директно принтиране от PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, криптирани PDF файлове и OOXML (docx, xlsx, pptx); Миксмедиа и
миксплекс; Програмиране на заявките; Подложка; Воден знак; Защитен печат; Carbon Copy Print
Спецификации на скенера
Скорост на цветно сканиране (оригинала в минута)
До 160 оригинала в минута
Скорост на сканиране моно (оригинала в минута)
До 160 оригинала в минута
Резолюция на сканиране (dpi)
Максимум: 600 x 600 dpi
Режими на сканиране
Мрежово TWAIN сканиране
Сканиране към eMail (scan-to-Me)
Сканиране към FTP
Сканиране към SMB (scan-to-Home)
Сканиране към потребителска кутия
Сканиране към WebDAV
Сканиране към DPWS
Сканиране към USB
Формати на файловете
JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (опция); Компактен PDF; Криптиран PDF; PDF с възможност за търсене в него
(опция); XPS; Компактни XPS; PPTX и PPTX с възможност за търсене (опция)
Дестинации на сканиране
2,100 (единични + групи); LDAP поддръжка
Функции на сканиране
Анотация (текст/час/дата) за PDF; до 400 програми за заявки; Преглед на сканираните файлове в реално време
Спецификации на факса
Стандарт на факса
Super G3 (опция)
Трансмисия
Analogue, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax, SIP-Fax
Резолюция на факса (dpi)
Максимум: 600 x 600 dpi (ултра фина)
Компресия на факса
MH; MR; MMR; JBIG
Модем на факса (Kbps)
До 33.6 Kbps
Дестинации на факса
2,100 (единични + групи)
Функции на факса
Изчакване
за сигнали от факса получател; смяна на времето; PC-Fax; разписка от
конфиденциална кутия; разписка от eMail/FTP/SMB; до 400 програми за заявки
Спецификации на потребителската кутия
Максимален брой
1,000
Максимум за съхраняване на документи
До 3,000 документи или 10,000 страници
Тип на потребителски кутии
Публична
Персонална (с парола и идентификация)
Групи (с идентификация)
Тип на системните кутии
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Защитено принтиране
Криптиран PDF печат
Получаване на факс
Проверка за сигнал от факс получател
Функции на потребителска кутия
Репринт; комбиниране
Изтегляне
Изпращане (email/FTP/SMB и факс)
Копиране от потребителска кутия в потребителска кутия
Спецификации на системата
Стандартна памет на системата (MB)
2,048 MB
Стандартен хард диск на системата (GB)
250 GB
Стандартен интерфейс
10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Мрежови протоколи
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Frame типове
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Автоматичен листоподавач
До 100 оригинала; A6-A3; 35-210 gsm
Размер на хартията
A6-A3+; нестандартни размери хартия; банер хартия максимум 1,200 x 297 mm
Тегло на печатаема хартия (g/m
http://obiavidnes.com/obiava/134982/konica-minolta-bizhub-c454-cena-340000-lv

16GB DDR4 2400MHz
16GB DDR4 2400MHz, A-Data AD4U2400316G17-R, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/134981/16gb-ddr4-2400mhz

lida
хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134980/hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo-lesno-i-garantirano-shte-otslabnete-za-mese

Стъклена интериорна врата Gravur G 13-1
"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.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/134979/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-1

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
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http://obiavidnes.com/obiava/134978/meizitang

Прахосмукачка Rohnson R 101
Прахосмукачка Rohnson R 101, без торба, безжична, турбо четка, 2 в 1, индикатор за зареждане
http://obiavidnes.com/obiava/134977/prahosmukachka-rohnson-r-101

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134976/kamagra-gel

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/134975/30-50-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/134974/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-33US(син)
Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-33US(син), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.4GHz, 14" (35.56 cm) Full HD LED
дисплей (HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10 Home, 1.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/134973/laptop-acer-swift-3-sf314-52-33ussin

8GB USB Flash Drive
8GB USB Flash Drive, Silicone Power, USB 2.0
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Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134971/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
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http://obiavidnes.com/obiava/134970/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
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/134969/razgovoren-angliyski

Нов дървесен цвят на интериорна врата Градде.
Немските интериорни врати Gradde се отличават с високото си качество. Произвеждат се по специална технология с
най-съвременно оборудване. Gradde е компания, която е сред най-добрите производители на интериорни врати в
Германия. Качеството на продуктите е безспорно, а съотношението между цена и качество е най-доброто, което
може да се намери на пазара. Вратите Gradde са ориентирани към потребителите, които търсят най-доброто и
оптимално решение за своя дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/134968/nov-dyrvesen-cvyat-na-interiorna-vrata-gradde

Стелажни конструкции -Stelajite.bg
Фирмата предлага проектиране, доставка, монтаж и сервизиране на стелажни конструкции за складово пространство.
http://obiavidnes.com/obiava/134967/stelajni-konstrukcii--stelajitebg

Мишка HP Z4000
Мишка HP Z4000, оптична, безжична, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/134966/mishka-hp-z4000

Rovibg - оригинални маратонки на страхотни цени
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Rovibg предлага богат асортимент от оригинални маратонки на страхотни цени. В нашия онлайн магазин ще намерите
най-добрите марки като Nike, Adidas, Reebok, Umbro и други. Всяка стока е с доказан произход и гаранция за качество.
Ако искате да носите здрави и оригинални спортни обувки, то не пропускайте да посетите сайта ни в интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/134965/rovibg---originalni-maratonki-na-strahotni-ceni

Изработка на сайтове и уеб дизайн
Уеб дизайн
Професионалния дизайн на сайтове е ключът към успеха в Интернет. Затова голямо внимание трябва да се обърне на
външия вид на сайта.
Изработка на сайт
Това е самото техническо изпълнение. Ще предоставим пълна информация и описание на процеса.
http://obiavidnes.com/obiava/134964/izrabotka-na-saytove-i-ueb-dizayn

ORANGE CENTER - онлайн книжарница и луксозни подаръци
ORANGE CENTER e първата по рода си верига от магазини, която предлага на едно място книги, музикални и видео
продукти, канцеларски материали и продукти за офиса, копирни услуги. Голямата търговска площ на магазините,
съчетана с микса и концепцията “Books, Music, Stationery” превръщат веригата в уникално за България търговско
начинание, интегриращо модерния дух и култура на обществото.
http://obiavidnes.com/obiava/134963/orange-center---onlayn-knijarnica-i-luksozni-podaryci

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/134962/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Интериорна врата Gama 206, цвят Сив кестен
Интериорна врата с крило от 6 мм HDF плоскости, подсилена рамка с HDF оребряване от масив и покритие от 3D
полипропиленов ламинат. HDF плоскостите осигуряват по-голяма здравина, влагоустойчивост, плътност, шумо и
топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
• 700 / 1970 мм
• 800 / 1970 мм
* Крилото може да бъде коригирано във височина при нужда.
Касата е направена от HDF плоскости и е допълнително подсилена в средата с масивна дървесина, благодарение на
която е по-здрава и стабилна. Покритието е от 3D полипропиленов ламинат. Первазите са изработени по същата
технология и са от същия материал.
Възможни габаритни размери на крило с каса и уширителна планка:
• 780 / 2010 мм
• 880 / 2010 мм
* Касата може да бъде коригирана във височина при нужда.
Препоръчителни размери на строителния отвор:
• За крило 700 мм – от 800 до 840 мм
• За крило 800 мм – от 900 до 940 мм
Комплектът включва:
• Права каса за зид от 70 до 130 мм
• Крило
• Плаващи первази за двете страни
• Гумено уплътнение
• Метална секретна брава
• Насрещник
• Патрон с 3 ключа
• Три лагерни панти
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• Иноксова дръжка тип розетка
http://obiavidnes.com/obiava/134961/interiorna-vrata-gama-206-cvyat-siv-kesten

Лятна езикова школа за деца
Учебен център Орбис предлага лятно езиково обучение по английски, италиански, испански и португалски език за ученици
от 2-ри до 6-ти клас. Заниманията могат да бъдат индивидуални или групови. Груповото обучение се провежда три пъти
седмично от 10.30 до 12.00ч. с един месец. Цена – 120 лева.
Индивидуалните занимания са по 12лв. на учебен час в удобно за ученика и преподавателя време (40 минути).
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/134960/lyatna-ezikova-shkola-za-deca

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.07.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134959/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 25.07.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134958/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 16.07.2017 Цена: 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/134957/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Курс по испански език – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 22.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134956/kurs-po-ispanski-ezik--a1

Вечерен курс по румънски език – ниво B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B1. 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.
Цена – 250 лв. Начало : 12.09.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
http://obiavidnes.com/obiava/134955/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

16GB USB Flash Drive
16GB USB Flash Drive, Silicone Power, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/134954/16gb-usb-flash-drive

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език за начинаещи. Работи се по системата PULS. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за
изразяване на румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30ч., всичко 60
учебни часа. Начало : 25.09.2017 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134953/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език А1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 19.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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/134952/kurs-po-angliyski-ezik-a11

Курс по английски език – B1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1.1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30
до 20.30 ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 18.07.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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/134951/kurs-po-angliyski-ezik--b11

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Начало : 18.07.2017 Цена 200 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“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134950/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по немски език второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
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около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 27.06.2017
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134949/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало : 17.07.2017 Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134948/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по шведски за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
съботен от 10.00 до 13.30ч., всичко 50 учебни часа. Начало: 15.07.2017г. 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/134947/syboten-kurs-po-shvedski-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 15.07.2017г.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/134946/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-504L(розов)
Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-504L(розов), двуядрен Kaby Lake Intel Core i5-7200U 2.5/3.1GHz, 14" (35.56 cm) Full HD LED
дисплей (HDMI), 8GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10 Home, 1.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/134945/laptop-acer-swift-3-sf314-52-504lrozov

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2017 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134944/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
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Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134943/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
Професионална преносима кушетка за масаж ”MagicPRO 2” - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
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O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2или 3 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134942/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/134941/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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!
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Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/134940/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
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Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134939/kana-za-alkalna-voda

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134938/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Калъф iPhone 6/6S Plus
Калъф iPhone 6/6S Plus, заден капак, термополиуретанов, Remax Jorya, TPU, Златист
http://obiavidnes.com/obiava/134937/kalyf-iphone-66s-plus

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134936/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
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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/134935/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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/134934/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Геймърски очила GUNNAR Vertex Smoke
Геймърски очила GUNNAR Vertex Smoke, Amber
http://obiavidnes.com/obiava/134933/geymyrski-ochila-gunnar-vertex-smoke

Геймърски очила GUNNAR Vertex Onyx
Геймърски очила GUNNAR Vertex Onyx, Amber
http://obiavidnes.com/obiava/134932/geymyrski-ochila-gunnar-vertex-onyx

Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-39CY(розов)
Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-39CY(розов), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.4GHz, 14" (35.56 cm) Full HD LED
дисплей (HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10 Home, 1.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/134931/laptop-acer-swift-3-sf314-52-39cyrozov

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/134930/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-30XK(сребрист)
Лаптоп Acer Swift 3 SF314-52-30XK(сребрист), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.4GHz, 14" (35.56 cm) Full HD LED
дисплей (HDMI), 4GB DDR4, 256GB SSD, 1x USB 3.1 Type-C, Windows 10 Home, 1.7kg
http://obiavidnes.com/obiava/134929/laptop-acer-swift-3-sf314-52-30xksrebrist

Видео карта GeForce GT 730 (мострена бройка)
Видео карта GeForce GT 730 (мострена бройка), 1GB, Gigabyte GV-N730D5OC-1GI, PCI-E 2.0, GDDR5, 64 bit, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/134928/video-karta-geforce-gt-730-mostrena-broyka

Микровълнова фурна Samsung ME73A (мострена бройка)
Микровълнова фурна Samsung ME73A (мострена бройка), 800W, LED Display, 20л.
http://obiavidnes.com/obiava/134927/mikrovylnova-furna-samsung-me73a-mostrena-broyka

16GB DDR4 2133MHz
16GB DDR4 2133MHz, J&A JA16G21N, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/134926/16gb-ddr4-2133mhz

Мрежови адаптер LB-Link BL-WN255A
Мрежови адаптер LB-Link BL-WN255A, 300Mbps, Wireless-N, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/134925/mrejovi-adapter-lb-link-bl-wn255a

Счетоводни услуги пловдив
Чрез услугите на Кантора Николов ЕООД Вие ще получите:
Своевременно и оптимално представящи компанията Ви периодични финансови отчети.
Постоянна обратна връзка с Вас относно текущото финансово състояние на компанията.
http://obiavidnes.com/obiava/134924/schetovodni-uslugi-plovdiv

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Районът е с богата
http://obiavidnes.com/obiava/134923/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

64GB microSDHC
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64GB microSDHC, Kingston Kit, Class 10, скорост на четене 10MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/134922/64gb-microsdhc

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника, пенополиуретановите изолации, сглобяемите
термоизолирани конструкции и изграждането на сглобяеми сгради
http://obiavidnes.com/obiava/134921/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

16GB microSDHC
16GB microSDHC, Goodram + SD Adapter, Class 4, скорост на четене 15MB/s, скорост на запис 4MB/s
http://obiavidnes.com/obiava/134920/16gb-microsdhc

Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite L645 L600 L630 C640 Type 1
Вентилатор за лаптоп Toshiba Satellite L645 L600 L630 C640 Type 1
http://obiavidnes.com/obiava/134919/ventilator-za-laptop-toshiba-satellite-l645-l600-l630-c640-type-1

Лаптоп Asus FX502VM-DM105T в пакет с 256GB SSD + подарък мишка Asus GX860
Лаптоп Asus FX502VM-DM105T в пакет с 256GB SSD + подарък мишка Asus GX860, четириядрен SkyLake Intel Core
i7-6700HQ 2.6/3.5GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & GF GTX 1060 3GB (mDP), 8GB DDR4, 1TB 7200rpm, 3x USB
3.0, Windows 10 Home, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/134918/laptop-asus-fx502vm-dm105t-v-paket-s-256gb-ssd--podaryk-mishka-asus-gx860

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене.
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос,
но по - мощна (до 2000 W)
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
http://obiavidnes.com/obiava/134917/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Заеми 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
Моля. звънете през работно време от 10. 00 до 17. 30. Почивни дни - събота и неделя
http://obiavidnes.com/obiava/134916/zaemi-do-7000-lv

Вентилатор за лаптоп Sony VAIO SONY BZ VGN-BZ series
Вентилатор за лаптоп Sony VAIO SONY BZ VGN-BZ series
http://obiavidnes.com/obiava/134915/ventilator-za-laptop-sony-vaio-sony-bz-vgn-bz-series

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 !
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ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134914/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Мебели Венус
Мебели "Венус" - луксозни мебели на изключително атрактивни цени - онлайн магазин www.venus.bg. Предлагаме мебели за
спалня, кухни, секции с най - високо качество и
гаранция за всеки продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/134913/mebeli-venus

Лаптоп Asus FX553VD-FY369 с подарък 128GB SSD A-Data Premier Pro SP900
Лаптоп Asus FX553VD-FY369 с подарък 128GB SSD A-Data Premier Pro SP900, четириядрен Kaby Lake Intel Core
i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD IPS Display GF GTX 1050 2GB (HDMI), 8GB DDR4, 1TB 7200 rpm, 1x USB
3.1 Type-C, Linux, 2.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/134912/laptop-asus-fx553vd-fy369-s-podaryk-128gb-ssd-a-data-premier-pro-sp900

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация, увеличаване на мъжкия полов орган значително.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/134911/levitra

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134910/kamagra-gel

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
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•
•
•

Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134909/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Лаптоп Asus FX753VD-GC151 с подарък 128GB SSD A-Data Premier Pro SP900
Лаптоп Asus FX753VD-GC151 с подарък 128GB SSD A-Data Premier Pro SP900, четириядрен Kaby Lake Intel Core
i7-7700HQ 2.80/3.80 GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD LED Display & GF GTX 1050 4GB (mDP), 16GB DDR4, 1TB 7200 rpm,
USB 3.1 (Type-C), Linux, 2.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/134908/laptop-asus-fx753vd-gc151-s-podaryk-128gb-ssd-a-data-premier-pro-sp900

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/134907/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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/134906/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

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
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материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134905/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134904/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Острилка Centrum 83601
Острилка Centrum 83601, с гума и контейнер, различни цветове, цетана е за 1бр. (продава се в опаковка от 32бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/134903/ostrilka-centrum-83601

Вентилатор за лаптоп Sony VAIO SONY FZ VGN-FZ series
Вентилатор за лаптоп Sony VAIO SONY FZ VGN-FZ series
http://obiavidnes.com/obiava/134902/ventilator-za-laptop-sony-vaio-sony-fz-vgn-fz-series

Вентилатор за лаптоп Sony VAIO VGN-CS series DQ5D566CE01
Вентилатор за лаптоп Sony VAIO VGN-CS series DQ5D566CE01
http://obiavidnes.com/obiava/134901/ventilator-za-laptop-sony-vaio-vgn-cs-series-dq5d566ce01

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134900/viagra

Бригади с опит извършват абсолютно всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти: - груб строеж и зидария - направа и ремонт на покриви - къртене и извозване вътрешни и външни топлоизолации - машинна мазилка и замазка, маш. боядисване - хидроизолации - гипсокартон, окачени
тавани, преградни стени - скрито осветление, разчупени тавани ( на различни нива ) и др. - усвояване на тераси и всякакви
преустройства - всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци - шпакловка със сатен гипс и колор кит, латекс -
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всякакви декоративни мазилки - поставяне на теракот, фаянс и гранитогрес - облицовка с всички видове камък - шлайфан
и щампован бетон - Ел. инсталации, ОиВ, ВиК, и други. Безплатен, неангажиращ оглед и консултации, оферта, договор,
професинализъм, коректност, кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/134899/brigadi-s-opit-izvyrshvat-absolyutno-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

Курс за туристически агент
Инвестирайте в себе си и вашето образование!! Мартилен ФМ предлага онлайн индивидуален курс за придобиване на
професионална квалификация - Организатор на туристическа агентска дейност. При успешно завършен курс получавате
диплома за завършена III-та степен квалификация.
http://obiavidnes.com/obiava/134898/kurs-za-turisticheski-agent

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/134897/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134896/lida-slim-ili-kakto-ya-znem-lida-stara-formula-e-nay-silniya-i-kachestven-bilkov-pr

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/134895/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Вентилатор за лаптоп Acer Aspire ONE 532H with HEATSINK
Вентилатор за лаптоп Acer Aspire ONE 532H with HEATSINK
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http://obiavidnes.com/obiava/134894/ventilator-za-laptop-acer-aspire-one-532h-with-heatsink

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134893/lida-shishe

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134892/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Публичен дисплей Samsung PM55F-BC
Публичен дисплей Samsung PM55F-BC, 55" (139.7 cm) Full HD E-LED BLU, DisplayPort, HDMI, DVI-I
http://obiavidnes.com/obiava/134891/publichen-displey-samsung-pm55f-bc

Хелен Дорон – какво представлява този метод за обучение
По метода „Хелен Дорон“ се преподава английски на деца от три месеца до тийнейджърска възраст. Този метод се
основава на естествената склонност на децата да „попиват” разговорния език от заобикалящата ги среда.
http://obiavidnes.com/obiava/134890/helen-doron--kakvo-predstavlyava-tozi-metod-za-obuchenie

Блиндирана входна врата модел 616-C
Блиндирана входна врата модел 616-C. Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност,
допълнително оребрено с метални профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината на крилата
е 50 мм или 70 мм в зависимост от модела. Крилото е покрито с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио.

Касата на вратата е метална с дебелина 90 мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.

Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.

Окомплектовка: Крило, каса с первази за от едната страна, брава, патрон с пет ключа (плюс два броя-монтажни),
иноксова дръжка, шпионка, звънец, гумени уплътнeния на крилото и на касата, четири броя вградени в касата панти и
дюбели за монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/134889/blindirana-vhodna-vrata-model-616-c

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134888/30-50-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/134887/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Интериорна врата Gama 208p, цвят Златен дъб
Интериорна врата

с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена

рамка от масив с HDF оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов)

ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,

влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
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Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с

висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/134886/interiorna-vrata-gama-208p-cvyat-zlaten-dyb

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134885/otslabni-s-meizitang

Блиндирана входна врата модел 703
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е прахово боядисване. Вратата е в комплект с крилото, 10см
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими секретни ключалки, два
патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, иноксови дръжки с отделна розетка, вградени в
касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Моделът има изключително интересен цвят, наподобяващ декоративен камък. Орнаментът на модела е традиционен и
същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за панелни жилища, така и за тухлени
апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в избора.
http://obiavidnes.com/obiava/134884/blindirana-vhodna-vrata-model-703

kamagra raztvorimi
Kamagra Разтворими е мощен секс стимулант. Със своя страхотен вкус на портокал всеки го предпочита. Слагате една
таблетка в една чаша вода, пускате таблетката и само след минута Камагра се разтваря с приятен вкус на портокал.
www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134883/kamagra-raztvorimi

Касета ЗА Ricoh Aficio SPC231 - Black - It Image 3755 - SPC310Bk - заб.: 6 500k
Касета ЗА Ricoh Aficio SPC231 - Black - It Image 3755 - SPC310Bk - заб.: 6 500k
http://obiavidnes.com/obiava/134882/kaseta-za-ricoh-aficio-spc231---black---it-image-3755---spc310bk---zab-6-500k

Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Yellow - It Image 3754 - SPC220Yw - заб.: 2 000k
Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Yellow - It Image 3754 - SPC220Yw - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134881/kaseta-za-ricoh-aficio-spc220---yellow---it-image-3754---spc220yw---zab-2-000k

Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Magenta - It Image 3753 - SPC220Ma - заб.: 2 000k
Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Magenta - It Image 3753 - SPC220Ma - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134880/kaseta-za-ricoh-aficio-spc220---magenta---it-image-3753---spc220ma---zab-2-000

Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Cyan - It Image 3752 - SPC220Cn - заб.: 2 000k
Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Cyan - It Image 3752 - SPC220Cn - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134879/kaseta-za-ricoh-aficio-spc220---cyan---it-image-3752---spc220cn---zab-2-000k
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Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Black - It Image 3751 - SPC220Bk - заб.: 2 000k
Касета ЗА Ricoh Aficio SPC220 - Black - It Image 3751 - SPC220Bk - заб.: 2 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134878/kaseta-za-ricoh-aficio-spc220---black---it-image-3751---spc220bk---zab-2-000k

Быстрый кредит на 24 часа...000
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134877/bstry-kredit-na-24-chasa000

Быстрый кредит на 24 часа...00
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134876/bstry-kredit-na-24-chasa00

Быстрый кредит в течение 24 часов...433
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134875/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov433

Быстрый кредит на 24 часа...8
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134874/bstry-kredit-na-24-chasa8

Быстрый кредит на 24 часа...11
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134873/bstry-kredit-na-24-chasa11

Быстрый кредит на 24 часа...55
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134872/bstry-kredit-na-24-chasa55

Быстрый кредит в течение 24 часов..3
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134871/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov3

Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
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Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134870/bstry-kredit-na-24-chasaishtite-kreditm-delaem-zaym-ot-5000sdelaty-2-

Быстрый кредит в течение 24 часов..1Z
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134869/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov1z

Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134868/bstry-kredit-na-24-chasaishtite-kreditm-delaem-zaym-ot-5000sdelaty-2-

Быстрый кредит в течение 24 часов.....121
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134867/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov121

Быстрый кредит в течение 24 часов.....121
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134866/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov121

Быстрый кредит в течение 24 часов.....121
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134865/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov121

Быстрый кредит на 24 часа...12
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134864/bstry-kredit-na-24-chasa12

Быстрый кредит на 24 часа...12
Быстрый кредит на 24 часа...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, от
http://obiavidnes.com/obiava/134863/bstry-kredit-na-24-chasa12

Быстрый кредит в течение 24 часов,,...1
Быстрый кредит в течение 24 часов,,...
Ищите кредит?
Мы делаем займы, начиная от
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http://obiavidnes.com/obiava/134862/bstry-kredit-v-techenie-24-chasov1

Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Magenta - It Image 3750 - Q7583A - заб.: 6 000k
Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Magenta - It Image 3750 - Q7583A - заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134861/kaseta-za-hp-color-lj-3800---magenta---it-image-3750---q7583a---zab-6-000k

Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Yellow - It Image 3749 - Q7582A - заб.: 6 000k
Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Yellow - It Image 3749 - Q7582A - заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134860/kaseta-za-hp-color-lj-3800---yellow---it-image-3749---q7582a---zab-6-000k

Смарт часовник Garmin D2
Смарт часовник Garmin D2, предназначен за пилоти, 1.2" (3.1 cm) трансфлективен дисплей, 20MB вграден памет, до 50
часа време за работа, основна карта
http://obiavidnes.com/obiava/134859/smart-chasovnik-garmin-d2

Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Cyan - It Image 3748 - Q7581A - заб.: 6 000k
Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Cyan - It Image 3748 - Q7581A - заб.: 6 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134858/kaseta-za-hp-color-lj-3800---cyan---it-image-3748---q7581a---zab-6-000k

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/134857/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/134856/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/134855/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Блиндирана входна врата
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF – фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата – 92/200 см.
В комплекта са включени:
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /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;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
http://obiavidnes.com/obiava/134854/blindirana-vhodna-vrata

Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Black - It Image 3748 - Q7570A - заб.: 15 000k
Касета ЗА HP Color LJ 3800 - Black - It Image 3748 - Q7570A - заб.: 15 000k
http://obiavidnes.com/obiava/134853/kaseta-za-hp-color-lj-3800---black---it-image-3748---q7570a---zab-15-000k

kamagra gel
Kamagra ( Kamagra ) Oral Jelly (Sildenafil), Камагра Гелчета с различни вкусове за приятни сексуални преживявания.
Активна съставка на гелче Камагра за гълтане е 100 мг Силденафил. www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/134852/kamagra-gel

Garmin Approach G10
Garmin Approach G10, голф навигация, 128x128 pix. дисплей, до 15 часа време за работа, GPS, USB, вградени карти с 40
000 игрища
http://obiavidnes.com/obiava/134851/garmin-approach-g10

Смарт часовник Garmin D2 Bravo
Смарт часовник Garmin D2 Bravo, предназначен за пилоти, 1.2" (3.1 cm) трансфлективен дисплей, Bluetooth, Wi-Fi, 32MB
вграден памет, до 50 часа време за работа, основна карта
http://obiavidnes.com/obiava/134850/smart-chasovnik-garmin-d2-bravo

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
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- 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/134849/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/134848/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
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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/134847/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134846/kamagra-gold

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-1
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С тази врата ще създадете зашеметяваща съвременна визия на всяка стая.
http://obiavidnes.com/obiava/134845/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-1
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Набирам строителни майстори и бригади от всички специалности за обекти в София . Тел . за
контакт - 0878 78 23 88 .
Набирам строителни майстори и бригади от всички специалности за обекти в София . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 .
http://obiavidnes.com/obiava/134844/nabiram-stroitelni-maystori-i-brigadi-ot-vsichki-specialnosti-za-obekti-v-sofiya-

levitra
Levitra е един от най-качествените секс стимуланти за мъже. Страхотно действие, за яка ерекция и на страхотна цена
за 4 боя по 20 мг.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134843/levitra

Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 1525 1526 1545 1546
Вентилатор за лаптоп DELL Inspiron 1525 1526 1545 1546
http://obiavidnes.com/obiava/134842/ventilator-za-laptop-dell-inspiron-1525-1526-1545-1546

отслабни с лида slim
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/134841/otslabni-s-lida-slim

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/134840/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134839/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Прегледи при дерматолог в МБАЛ Вита
Дерматологията е специалност, занимаваща се с диагностика и лечение на бактериални, вирусни, алергични и други
кожни заболявания. В ДКЦ Вита се извършват микроскопски, дерматоскопски, микробиологични и серологични
изследвания за диагностика на тези заболявания.
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http://obiavidnes.com/obiava/134838/pregledi-pri-dermatolog-v-mbal-vita

кредит онлайн в 24 часa : moutiercatherine@gmail.com
Сложих на разположение на всеки, който търси заем за лични нужди или изпълнението на своите проекти, заем в размер
от 5000 до 500 000 лв при нисък процент от 3% годишно.
Моля, свържете се с мен на следния имейл адрес: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134837/kredit-onlayn-v-24-chasa--moutiercatherinegmailcom

Индивидуално обучение 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/134836/individualno-obuchenie-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/134835/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134834/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по руски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134833/individualno-obuchenie-po-ruski-ezik

Вентилатор с охладител за лаптоп DELL Inspiron 15R N5010 with Heatsink (за моделите с
вградено видео)
Вентилатор с охладител за лаптоп DELL Inspiron 15R N5010 with Heatsink (за моделите с вградено видео)
http://obiavidnes.com/obiava/134832/ventilator-s-ohladitel-za-laptop-dell-inspiron-15r-n5010-with-heatsink-za-model

Индивидуално обучение по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 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/134831/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134830/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
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Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134829/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по турски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134828/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

кредит онлайн в 24 часa : moutiercatherine@gmail.com
Сложих на разположение на всеки, който търси заем за лични нужди или изпълнението на своите проекти, заем в размер
от 5000 до 500 000 лв при нисък процент от 3% годишно.
Моля, свържете се с мен на следния имейл адрес: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134827/kredit-onlayn-v-24-chasa--moutiercatherinegmailcom

Индивидуално обучение по гръцки език
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/134826/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134825/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
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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/134824/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

кредит онлайн в 24 часa : moutiercatherine@gmail.com
Сложих на разположение на всеки, който търси заем за лични нужди или изпълнението на своите проекти, заем в размер
от 5000 до 500 000 лв при нисък процент от 3% годишно.
Моля, свържете се с мен на следния имейл адрес: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134823/kredit-onlayn-v-24-chasa--moutiercatherinegmailcom

Индивидуално обучение по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134822/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
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/134821/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134820/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik
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кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 : moutiercatherine@gmail.com
Сложих на разположение на всеки, който търси заем за лични нужди или изпълнението на своите проекти, заем в размер
от 5000 до 500 000 лв при нисък процент от 3% годишно.
Моля, свържете се с мен на следния имейл адрес: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134819/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134818/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134817/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/134816/individualno-obuchenie

meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134815/meizitang

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 : moutiercatherine@gmail.com
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Сложих на разположение на всеки, който търси заем за лични нужди или изпълнението на своите проекти, заем в размер
от 5000 до 500 000 лв при нисък процент от 3% годишно.
Моля, свържете се с мен на следния имейл адрес: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/134814/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

Блиндирана входна врата код Т901
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-90/200 см.
Дебелината на крилото е 90мм, 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. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата и на крилото, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което
спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи, всяка с по
три активни шипа. Добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/134813/blindirana-vhodna-vrata-kod-t901

kamagra gold
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена
ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134812/kamagra-gold

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
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O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134811/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
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1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134810/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134809/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134808/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/134807/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134806/30-50-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/134805/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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. 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/134804/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Батерия (оригинална) за лаптоп Dell Vostro 1310 1320 1510 2510 T114C
Батерия (оригинална) за лаптоп Dell Vostro 1310 1320 1510 2510 T114C, 6-cell, 11.1V, 5100 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134803/bateriya-originalna-za-laptop-dell-vostro-1310-1320-1510-2510-t114c

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Inspiron 1525 1526 1545 1546 GW240
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Inspiron 1525 1526 1545 1546 GW240, 4-cell, 14.8V, 1800 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134802/bateriya-originalna-za-laptop-dell-inspiron-1525-1526-1545-1546-gw240

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,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134801/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Latitude E6120 E6220 E6230 E6320 E6330 E6430S KFHT8
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Latitude E6120 E6220 E6230 E6320 E6330 E6430S KFHT8, 6-cell, 11.1V, 5200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134800/bateriya-originalna-za-laptop-dell-latitude-e6120-e6220-e6230-e6320-e6330-e6430

Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio VGN-Z VGP-BPL12 VGP-BPS12
Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio VGN-Z VGP-BPL12 VGP-BPS12, 6-cell, 10.8V, 5400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134799/bateriya-originalna-za-laptop-sony-vaio-vgn-z-vgp-bpl12-vgp-bps12

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134798/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Батерия (оригинална) за лаптоп Asus A43 A53 A83 K43 K53 K54 K84 X43 X44 X53 X84 P43
A41-K53
Батерия (оригинална) за лаптоп Asus A43 A53 A83 K43 K53 K54 K84 X43 X44 X53 X84 P43 A41-K53, 4-cell, 14.4V, 2600 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134797/bateriya-originalna-za-laptop-asus-a43-a53-a83-k43-k53-k54-k84-x43-x44-x53-x84-

Батерия (оригинална) за лаптоп Asus A43 A53 A83 K43 K53 K54 K84 X43 X44 X53 X84 P43
A32-K53
Батерия (оригинална) за лаптоп Asus A43 A53 A83 K43 K53 K54 K84 X43 X44 X53 X84 P43 A32-K53, 6-cell, 10.8V, 5200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134796/bateriya-originalna-za-laptop-asus-a43-a53-a83-k43-k53-k54-k84-x43-x44-x53-x84-

Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio VPC-EA VPC-EB VPC-EC VPC-EE VPC-EF
VGP-BPL22 VGP-BPS22
Батерия (оригинална) за лаптоп SONY Vaio VPC-EA VPC-EB VPC-EC VPC-EE VPC-EF VGP-BPL22 VGP-BPS22, 6-cell,
11.1V, 5000 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134795/bateriya-originalna-za-laptop-sony-vaio-vpc-ea-vpc-eb-vpc-ec-vpc-ee-vpc-ef-vgp-

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Inspiron 14 (3421) 15 (3521) 15R (5537) 17 (3721) VOSTRO
2421 4WY7C
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Inspiron 14 (3421) 15 (3521) 15R (5537) 17 (3721) VOSTRO 2421 4WY7C, 4-cell, 14.8V,
2700 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134794/bateriya-originalna-za-laptop-dell-inspiron-14-3421-15-3521-15r-5537-17-

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
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Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134793/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Батерия (оригинална) за лаптоп HP Compaq EVO N1000 NC6000 NC8000 NX5000 Presario 1700
1500 DG105A
Батерия (оригинална) за лаптоп HP Compaq EVO N1000 NC6000 NC8000 NX5000 Presario 1700 1500 DG105A, 8-cell, 14.4V,
4400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134792/bateriya-originalna-za-laptop-hp-compaq-evo-n1000-nc6000-nc8000-nx5000-presario

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
http://obiavidnes.com/obiava/134791/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Детективска агенция Инкогнито
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9964676
0876852225
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/134790/detektivska-agenciya-inkognito

Оценка на Бизнес
"Узнайте истинската цена на Бизнеса и разликата, когато сте от ЕДНАТА, и когато сте от ДРУГАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА."
ЕДИН БИЗНЕС МОЖЕ ДА СТРУВА МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИЗГЛЕЖДА.
Николай Славков
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за Оценка на Бизнес на сайта на Бенефит България Консулт ОЦЕНКА НА БИЗНЕС
http://bbconsult.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/134789/ocenka-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...
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Повече за < Продажба на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134788/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво
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...
Повече за < Професионални Презентации за Развитие на Бизнеса > на сайтa на Бенефит България Консулт - БИЗНЕС
РАЗВИТИЕ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134787/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo

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.
Гледай видео за < Марката България ® > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134786/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 < Бизнес Съвети и Идеи > на сайтa на Бенефит България Консулт НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134785/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Повече за < Корпоративно Видео с Инвестиционна Насоченост > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134784/specializirano-prezentacionno-korporativno-video

Трудните решения при продажба на бизнес
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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?
Повече за < Трудните Бизнес Решения > на сайтa на Бенефит България Консулт - НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134783/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Преки Инвестиции в сектор Земеделие
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика от сектор ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Повече за < Преки Инвестиции в сектор Земеделие > на сайта на Бенефит България НАЧАЛО
http://obiavidnes.com/obiava/134782/preki-investicii-v-sektor-zemedelie

Преки Инвестиции и Връзки с Инвеститори в сектор Индустриален
Бенефит България Консулт ЕООД проявява интерес за преки инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж
фирми, активно опериращи в българската пазарна икономика.
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
"Осъзнаe ли всеки предприемач веднъж завинаги огромните ползи от представянето на бизнеса и бъдещите бизнес
планове от ТРЕТАТА СТРАНА, никога повече няма да предприеме НАИВНИЯ РИСК да предлага сам себе си и бизнеса си
директно пред Бъдещи Партньори, Инвеститори, Частни инвестиционни фондове, Инвестиционни компании и др. от
България или от Чужбина."
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече за < Връзки с Инвеститори > на сайтa на Бенефит България Консулт - ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134781/preki-investicii-i-vryzki-s-investitori-v-sektor-industrialen

Независим Частен Инвеститор
Бенефит България Консулт предлага на Български и Чуждестранни юридически лица дългосрочно Партньорство /
Съдружие - съвместно сътрудничество за инвестиране в търговски дружества чрез придобиване на дружествени дялове
и акции.
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Повече за < Независим Частен Инвеститор > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИТОР
http://www.bbconsult.bg/independent-private-invest or-2/
http://obiavidnes.com/obiava/134780/nezavisim-chasten-investitor

Финансиране чрез Преки Инвестиции
Инвеститорите задължително ще изискват да видят как ще изглежда в бъдеще тяхната инвестиция и отговаря ли на
изискванията и представата им за перспективност още много преди да са проявили сериозните си намерения за
инвестиционен интерес.
Проявяваме интерес за Преки Инвестиции с дялово участие в ориентирани към растеж фирми, активно опериращи в
българската пазарна икономика.
Повече за < Допълнителни Инвестиции и Капитали > на сайтa на Бенефит България Консулт - ИНВЕСТИЦИИ
http://www.bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/134779/finansirane-chrez-preki-investicii

Лаптоп Lenovo Y920 (80YW0027BM) с подаръци мишка
Лаптоп Lenovo Y920 (80YW0027BM) с подаръци мишка, слушалки и раница, четириядрен KabyLake Intel Core i7-7820HK
2.9/3.9GHz, 17.3" (43.94 cm) Full HD IPS LED дисплей & GF GTX 1070 8GB(DP), 16GB DDR4, 2TB HDD, 1x USB 3.1
(Type-C), Windows 10 Home, 4.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/134778/laptop-lenovo-y920-80yw0027bm-s-podaryci-mishka

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/134777/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/134776/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Батерия (оригинална) за лаптоп Samsung Series 5 ChromeBook 535U3C XE500C21 AA-PLPN6AN
Батерия (оригинална) за лаптоп Samsung Series 5 ChromeBook 535U3C XE500C21 AA-PLPN6AN, 6-cell, 7.4V, 8200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134775/bateriya-originalna-za-laptop-samsung-series-5-chromebook-535u3c-xe500c21-aa-pl

Батерия (оригинална) за лаптоп MSI CR720 GT60 GT660 GT680 GT70 GT780 GX60 GX680 GX780
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BTY-M6D
Батерия (оригинална) за лаптоп MSI CR720 GT60 GT660 GT680 GT70 GT780 GX60 GX680 GX780 BTY-M6D, 6-cell, 11.1V,
7800 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134774/bateriya-originalna-za-laptop-msi-cr720-gt60-gt660-gt680-gt70-gt780-gx60-gx680-

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134773/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134772/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/134771/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

levitra
Левитра (Verdenafil) се използва за голямо увеличаване на сексуалната мощ, забавяне и преодтвратяване на
преждевременна еякулация, увеличаване на мъжкия полов орган значително.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/134770/levitra

kamagra gel
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/134769/kamagra-gel

Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Inspiron 14 (3421) 15 (3521) 15R (5537) 17 (3721) VOSTRO
2421 4DMNG
Батерия (оригинална) за лаптоп DELL Inspiron 14 (3421) 15 (3521) 15R (5537) 17 (3721) VOSTRO 2421 4DMNG, 6-cell,
11.1V, 5850 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134768/bateriya-originalna-za-laptop-dell-inspiron-14-3421-15-3521-15r-5537-17-
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viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.
www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/134767/viagra

Eзикови ваканции и курсове за възрастни в чужбина
Запишете се за Езиков курс за възрастни и научете чужд език, опознавайки интересни култури, завързвайки нови
приятели сред местните жители на други държави, почивайки сред красиви места по време на вълнуваща Езикова
вакация в чужбина!
Предлагаме езикови курсове за възрастни на следните езици: английски, испански, френски, немски, китайски и арабски.
Предлагаме Езикови ваканции с изучаване на чужд език за възрастни в световно известни туристически дестинации,
които отговарят на всеки вкус, в зависимост от това дали предпочитате да се наслаждавате на плажове, култура,
нощен живот, природа или спорт.
http://obiavidnes.com/obiava/134766/ezikovi-vakancii-i-kursove-za-vyzrastni-v-chujbina

Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) на Родина
Курсове за държавен зрелостен изпит (матура) са насочени към подготовка по почти всички изпитни дисциплини.
Предлагаме ви подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит по задължителната матура по Български език и
Литература (БЕЛ), Математика, История, География, Биология, Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за държавен зрелостен изпит (матура) за ученици от дванадесети клас.
Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични
резултати на матурите. Курсовете могат да бъдат комбинирани с учебния материал за кандидатстване в български
университети съобразно предмета.
http://obiavidnes.com/obiava/134765/kursove-za-dyrjaven-zrelosten-izpit-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти на Родина се провеждат в София. Предлагаме ви подготвителни курсове по
Математика, Български език и Литература (БЕЛ), История, География, Биология и Химия, Английски език.
Нашият учебен център Родина предлага курсове за кандидат-студенти за ученици от десети до дванадесети клас, както
и за вече завършили средното си образование млади хора. Мотивираме всички, които имат желание да учат да започнат
с нашата подготовка, за да успеят да получат отлични резултати на приемните изпити в българските университети.
Курсовете са комбинирани спрямо различните формати на изпитите, а вие имате възможност с един курс да се
подготвите за всички университети.
http://obiavidnes.com/obiava/134764/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и уроци за подготовка на ученици от 6 и 7 клас
Подготвителни курсове на Родина за шести и седми клас!
Подготвителните курсове на Родина за шести и седми клас имат за цел подготовка за кандидатстване след седми клас.
Тези от вас, които смятат, че ученикът има проблеми с учебния материал по Български език и Литература (БЕЛ) и
Математика, могат да изберат допълнителната подготовка за ученици в шести клас. По този начин детето ще получи
предварителна подготовка, която ще му бъде полезна, когато стане седми клас.
Курсовете за седмокласници са изключително популярни, тъй като кандидатстването след 7 клас е важен момент в
обучението на детето.
http://obiavidnes.com/obiava/134763/kursove-i-uroci-za-podgotovka-na-uchenici-ot-6-i-7-klas

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.www.topstimulanti.com

Страница 94/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.07.2017

http://obiavidnes.com/obiava/134762/viagra

Езикови ваканции в чужбина от Родина
Езикови ваканции за деца в чужбина – най-добрият начин да научите език.
Езиковите програми за деца в чужбина са оживени и цветни, изпълнени с много енергия и добро настроение!
Децата могат да учат английски, френски, немски, испански или италиански език по-лесно и по-бързо, тъй като са далече
от ежедневното напрежение по време на истинското им училище. Освен това, те общуват с останалите деца от цял
свят на своя нов език, докато играят заедно. Всички курсисти стават част от една приказна езикова ваканция на море,
планина или в град, в който винаги са искали да посетят.
http://obiavidnes.com/obiava/134761/ezikovi-vakancii-v-chujbina-ot-rodina

Ски и сноуборд училище от Сноу Пикс
Ски и сноуборд училище Сноу Пикс се намира в гр. Банско и ви предлага уроци по ски и сноуборд. Сноу Пикс е с
дългогодишен опит в сферата на зимните спортове. Индивидуалните часове, прекарани с нашите учители, осигуряват
максимално бързо развитие на вашите умения.
http://obiavidnes.com/obiava/134760/ski-i-snoubord-uchilishte-ot-snou-piks

Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo IdeaPad B470 B570 G460 G465 G470
Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo IdeaPad B470 B570 G460 G465 G470, 6-cell, 11.1V, 4300 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134759/bateriya-originalna-za-laptop-lenovo-ideapad-b470-b570-g460-g465-g470

Интериорни врати-Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/134758/interiorni-vrati-porta-nova

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/134757/30-50-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/134756/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo Thinkpad L420 L430 L520 L530 T420 T520 T530 W520
W530 45N1011
Батерия (оригинална) за лаптоп Lenovo Thinkpad L420 L430 L520 L530 T420 T520 T530 W520 W530 45N1011, 9-cell, 11.1V,
8400 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/134755/bateriya-originalna-za-laptop-lenovo-thinkpad-l420-l430-l520-l530-t420-t520-t53

lida шише
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
http://obiavidnes.com/obiava/134754/lida-shishe

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/128548/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

lida шише
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134753/lida-shishe

Детективска агенция Хамелеон-Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни, непълнолетни и зависими...,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0894318550,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/134752/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionalizym

отслабни с meizitang
Meizitang Botanical Slimming е 100 % натурален билков продукт за отслабване. Мейзитанг е наистина уникален и
иновативен продукт, който действа на всеки човек. В световен мащаб билковите таблетки Meizitang са
най-предпочитани, защото са напълно натурални и действат на всеки. Само за месец с мейзитанг вие може да
отслабнете от 6 до 12 килограма.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/134751/otslabni-s-meizitang

камагра дъвчаща
Kamagra дъвчащи е един страхотен секс стимулант, предназначен за всеки, който иска да има здрава и твърда ерекция и
да повтори няколко пъти . Kamagra дъвчещи са продукт с който ще задържите своята ерекция и няма да се изпразвате
бързо , а ще правите уникален секс продължително време. Kamagra дъвчещи е с голямо предимство пред другите
Камагра, защото е със страхотен вкус и се усвоява много по бързо от Камагра на хапчета.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/134750/kamagra-dyvchashta

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134749/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/134748/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/134747/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/134746/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo
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Търся надомна работа
На 57 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/134745/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 57 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 9 години опитэ в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 700 лева заплата НЕТО / без ваучери / на трудов договор,при график:само дневна смяна или на 24 часа
дежурство-72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/134744/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 45 до 52 години
На 57 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/134743/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-45-do-52-godini

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/134742/30-50-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/134741/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

0882551735,строителни ремонти на изгодни цени
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0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. теракот и фаянс. замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място.
започване веднага, БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/134740/0882551735stroitelni-remonti-na-izgodni-ceni
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