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OPEL-ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ - MGI / ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ . ?
Posted by masteradmin - 2012/08/02 13:22

_____________________________________

ΝΕΟ ΦΡΟΥΤΟ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΟΝΟΜΑ.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΝ MGI ΒΕΛΤΙΩΤΗ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΓΡΑΨΩ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΡΙΒΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ.
ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ.
ΦΑΝΤΑΣΤΗΤΕ ΟΤΙ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΛΛΟΥ..... ΓΙΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ.
ΑΥΤΑ ......ΓΙΑΤΙ ΜΟΛΙΣ ΑΡΧΙΣΑΜΕ.
• Giannis Apergis Pano se parakalw mi les ton mastora...exei onoma o anthrwpos..MGI ton lene..etsi
tha ton vreite filoi mou kpou einai to magazi tou na pate kna meinete isixoi gia ta amaksia sas..k mi
stenaxwrieste k na sas to spasei ti egine??kalh kardia...pws tha mathei k autos an den kanei mia duo
pente deka......k se ola ta amaksia malakies????oeo??ptuxia istories metaptuxiaka sto
ekswteriko...telika tsampa lefta edine o kahmenos o pateras tou...etsi mporw k egw na ftiaksw moter pou
eimai udraulikos sto epaggelma...
See Translation
Yesterday at 10:31am • Like • 8
•
Panos Petropoulos Δυστυχώς το χειρότερο της υπόθεσης είναι ο τρόπος που αντιμετώπισε αυτός ο
άνθρωπος τον πελάτη του... """"ΚΟΨΕ ΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΣΟΥ''''''
αυτοί είναι....κρίμα που δεν έχει όρεξη και πίστη ώστε να γίνει καλύτερος.....κρίμα που πιάνει στο
στόμα του βελτιωτές που δίνουν και την ψυχή τους στον κόσμο......κρίμα που κατέστρεψε αυτό το
Opc και όχι μόνο.......καιρός να ασχοληθεί με την δουλειά του ώστε να γίνει καλύτερος και να πάψει
να μπαίνει απο το πρωί μέχρι το βράδυ στα forum βρίζοντας χώρους και ανθρώπους με ιστορία........
See Translation
Yesterday at 10:32am • Like • 9
•
Rage Garrett Αυτα παθαινεις οταν πας και τυπωνεις μπιελες. :P
See Translation
Yesterday at 10:34am • Like • 4
•
Panos Petropoulos χαχαχαχα
See Translation
Yesterday at 10:35am • Like
•
Alex Sagiannis etsi akrivws einai ta pragmata....oi foto ta leei olaaaa!!!!!prepei kapoia stigmh na
ksoipnisoume oloi kai na poume ti ginetai sth shmerinh epoxh opws eipe kai o k.Panos Petropoulos
vriskomaste sto 2012 kai kai den exoune mathei akoma ti ginetai gurw apo to tuning...Pano giauto mhn
stenaxwriesai gia kanenan ouk en liges fores exeis apodiksei ti estei PETROPOULOS TUNING!!!!!!!!!!
See Translation
Yesterday at 10:37am • Like • 2
•
Stathis Petalidis EINAI SAN TOUS KINEZOUS POU ANTIGRAFOUN TA NIKE SE
MIKE!!!!!!!!XAXAXAXAXAXAXA!!!!!!DEN PIRAZEI ASE NA MATHAINEI O KOSMOS TA XAIRIA TOU
GIATI POLLA EIPE K EINAI WRA NA ARXISEI NA PLIRWNEI TA LOGIA TOU ME TIS IDIES TOU TIS
PRAKSEIS!!!!!
See Translation
Yesterday at 10:38am • Like • 1
•
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Giannis Apergis kalakanei o anthrwpos k tupwnei...pws tha kseroun meta poios ekane th
malakia??kanonika eprepe na xarazei k foto tou....
See Translation
Yesterday at 10:39am • Like • 3
•
Thanasis Efthimiou Epeidi eixa empeiria kai xerw,prosoxi, o anthrwpos einai epikindunos!Eutuxws to
katalava polu grigora kai glutwsa!
See Translation
Yesterday at 11:00am • Like • 1
•
Panos Petropoulos Υ.Γ για όσους δεν κατάλαβαν το μοτέρ της φωτό είναι με μόλις 2000χλμ...
See Translation
23 hours ago • Like • 5
•
Opel Opc egw dn 8a xaramisw to xrono m kai ta logia m gia na sxoliasw..8a pw ena pragma mono kai
8a katalavoun polloi........PETROPOULOS TUNING........♥
See Translation
23 hours ago • Like • 4
•
Apostolis Zapantiotis Afou exei ptuxio pos egine kati tetoio?? I thewria apo tin praksi einai milia
makria...kanonika prepei na ta skisei ta ptyxia kai na
min milaei katholou....
See Translation
23 hours ago • Like • 3
•
Panos Petropoulos Επειδή δεν είναι ο σκοπός της φωτό αυτός δεν σας έγραψα για το Gt του που
είναι ΠΑΛΙ λυμένο.....για το αυτοκίνητο του Σουλαδ@@ι σε όλους γνωστό ως 3ροπο που είναι
σπασμένο εδώ και 2 μήνες και παρατημένο σε ένα συνεργείο στην Κρήτη και άλλα πολλά!!!
See Translation
23 hours ago • Like • 3
•
George Kostaras ΠΑΩ ΝΑ ΚΟΨΩ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΜΟΥ
23 hours ago • Like • 1
•
George Kostaras ΕΑΝ ΠΑΩ ΘΗΒΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΜΟΝΟ ΤΟ
ΠΗΓΑΙΝΕ?
23 hours ago • Like • 2
•
George Kostaras τωρα καταλαβα τι εγινε ρε συ,οταν τα εμβολα αρχιζουν να γυριζουν γυρω απο τον
εαυτο τους ο κινητηρας ειναι wankel
See Translation
23 hours ago • Like • 2
•
George Kostaras καινουργιο τηλεπαιχνιδι 4 μπιελες 4 πιστονια 1 δισκος βιδες κεφαλης ενα καπακι
και πολλα αλλα αμα τα συναρμολογησει και δουλεψουν κερδιζει ενα πτυχιο μηχανολογιας
See Translation
22 hours ago • Like • 2
•
Thanasis Efthimiou pantws to kalutero ap'ola einai i upografi stin mpiela...den mporw na stamatisw na
gelaw!xaxa!
See Translation
22 hours ago • Like • 1
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•
Alexis Varvesiotis ρε τον παπαρα ζημια που εκανε στον ανθρωπο........πειτε του πως αμα θελει να
ασχολειται με βελτιωση να παιξει GranTurismo στο Playstation η αμα θελει κατι πιο x-treme να
παιξει Need For Speed αν και μεταξυ μας και εκει θα σπασει ολα τα μοτερ ο π@π@ρ@ς....ρε
γατακια μονο Petropoulos Tuning..!
See Translation
21 hours ago • Like • 3
•
Kostas Karatzas αυτα ειναι..!!! για να γλυτωσουν καποια χρηματα παραπανω και μετα ιδου τα
αποτελεσματα.... ποτε θα βαλετε μυαλο;; τι αλλο πρεπει να δειτε αποτην petropoulos tuning?? απο
το απλο πραγμα που χρειαζεται το αμαξι μεχρι και το πιο εξεζητημένο πραγμα!!!! P E T R O P O U
LO S T U N I N G
See Translation
21 hours ago • Like • 3
•
Dimitris Kitnis Λυπηρό πραγματικά. Ένα τσουβάλι λεφτά η μια ζημιά μετά την άλλη και ο
καβουροτσοπανης τον κινέζο... Πάλι καλά που ο Βαγγέλης είναι ήρεμος ΓΤ παίζει αν ήταν άλλος να
είχαμε $#£€€$#
See Translation
19 hours ago • Like • 2
•
George Evagelinos ο vagelis thiva τι εχει να πει για ολα αυτα?
See Translation
19 hours ago • Like
•
Konstantinos Psaroulis file dyskolo pragma h veltiwsi
me ths epitixies sthn diarkia tou xronou fenete o mastoras
oi aloi kairos na alaksoun douleia mpas kai stamatisoun na pernoyn kosmo sto lemo tous
See Translation
19 hours ago • Like • 2
•
Vagelis Thiva h apanthsh mou tha einai katalytikh se liges meres...mesw pollwn apodeiksewn hdh egine
anafora sthn general motors sta kentrika ths opel anoixthke fakelos k ginetai elegxos akoma...me
kyrwseis gia opoion Yanni...paizei...paixnidia sthn plath ths opel apo ekei k pera tha synexistoun oi
kurwseis ektenestera,apo diafous foreis pou tha energopoihthoun wstoso exw na pw pros stigmhn oti
veltiwtikos oikos einai aytos pou veltiwnei aksiopista kai asfalh thn periousia kathe katoxou kai otan
ginetai kapoio texniko lathos giati anthrwpoi eimaste oloi mas na analamvanei k na mhn apopoieitai...ths
eythynhs rixnontas eythynes allou k milwntas asxhma ston pelath h'' kleinontas tou to thlef. sta moutra.
See Translation
19 hours ago • Like • 6
•
Stamatis Ziomas To amaxi otan forese diskoplato k bolan otan apomonones to sumplekth ginotan
panhguri. H apanthsh tou kuriou (mh xesw) markaki htan..."katharo pathnarisma". Tespa. Htan
anamenomeno ena pistoni pou exei anaglufo mgi na mhn exei swsta metala. To amaxi sto
dunamometro evgale 312 aloga. Ta 340 ta vgaze o gidovoskos o trelos tuneras. To amaxi eixe 50ara
swlhna eisagwghs k otan tou legame ti einai auto apantouse einai to kainourio project o mpanistas o
china boy. To amaxi pano ekane to polu 1500 xiliometra kai ta 1000 htan strwsimo!!!!!!! Tha ton eixa
pathsei sto laimo alla de me afhne o vaggelis. Twra omws?????
See Translation
19 hours ago • Like • 3
•
βιαγκρας διοικητης Βαγγελη Κουραγιο αφου πλεον βρισκεσε σε καλα χερια μπορεις να αναπνεεις
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ησυχα ευχωμαι αυτο που επαθες να γλιτωσει πολλους κ γιατι οχι να βαλει ΜΥΑΛΟ στον "βελτιωτη".
See Translation
18 hours ago • Like • 1
•
George Kostaras αυτο ειναι το σωστο μαγκες τα λογια και οι εγγυησεις και η πραξη,οπως λεμε και
μεις,ΜΙΑ ΦΩΤΟ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
See Translation
18 hours ago • Like • 1
•
βιαγκρας διοικητης Εγω εχω απορια πως τον εμπιστευωνται!!!!!!!!!!
Πριν τον βαγγελη εχουν προηγηθει ενα σωρο γινετε ο ντορος αλλα παλι βρισκει πελατες κ εχει
δουλεια ΠΩΣ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΜΑΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ;
See Translation
18 hours ago • Like
•
βιαγκρας διοικητης Αν ηταν γιατρος θα ειχε ξεκινησει ΕΔΕ και δεν θα επιανε ουτε συριγγα αυτος
πως την γλιτωνει παντα;
Εχει κονε;
Ειναι μαγκας;
Δεν εχω παρε δωσε με τον επιστημονα ουτε κ προκειτε απλα ετσι για να γνωριζουν καποιοι ο
μαστορας αυτος με ειχε αποκαλεσει σε γνωστο φορουμ ΡΟΜΠΑ οπως και πολλους αλλους
See Translation
18 hours ago • Like
•
Vasilis Palmes Βαγγελη μηπως να ανεβαζες και φωτο απο τις σωληνωσεις του ιintercooler???Τα
τσακισμενα σιλικονουχα ??? Απο τα σωληνακια υποπιεσης και τις διαμετρους των σωληνων που η
σωλήνα του τουρμπο ηταν μεγαλυτερη απο εκεινη τις πεταλουδας!@@@
See Translation
18 hours ago • Like • 1
•
Vasilis Palmes Οτι ειδα απλα δεν υπαρχει!!!!!!!!!!!!!!!!!!
See Translation
17 hours ago • Like • 1
•
Vagelis Thiva ola exoun parei ton dromo tous pia....giati kapoioi YANN@@ES pou theloun na legontai
veltiwtes mou ekleinan to thl. sta moytra enw arxika mou elegan kopse ton laimo sou den
analamvanw...tipota rixnontas eythynes allou mh anagnwrizontas ta tragika lathh tous.DEN PEIRAZEI
NA EINAI KALA ARKEI NA MHN SPASOUN... KAI ALLA AMAKSIA ANTHRWPWN POU ME KOPO K
IDRWTA MOXTHIZOUN K THYSIAZOUN POLLA GIA NA FTIAKSOUN TO AMAKSI TOUS.
See Translation
17 hours ago • Like • 2
•
Antonis Pantazis na rwthsw kai egw kati? sthn fotografia D, to skalopataki to ekane to elathrio tou
pistoniou? an ekane tetoio fagwma pali kala pou gyrnage kiolas to pistoni. Vaggeli na eyxithjw ola kala
apo edw kai pera, tpt allo
See Translation
17 hours ago • Like • 1
•
Giorgos Thess A Βαγγελη πως εγινε? πως αντεδρασε το αυτοπκινητο στον δρομο? πως
συμπεριφερθηκε το αμαξι οταν εγινε η ζημια ???
See Translation
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12 hours ago • Like
•
βιαγκρας διοικητης Thess εχω την εντυπωση πως το αμαξι ειχε ηδη μετα το κλεισιμο του μοτερ κ
κατα το στρωσιμο να κανει τα κουλα του.
Σημασια εχει πως τωρα θα βγει κομπλε κ θα το χαρη οπως πρεπει
See Translation
12 hours ago • Like
•
βιαγκρας διοικητης Οχι το ανελαβε ο πανος.δεν εχει σημασια το ποιος σημασια εχει να παψει ο
βαγγος να ταλαποριετε κ να χαρει το αμαξι του
See Translation
12 hours ago • Like
•
Giorgos Thess A Σιγουρα...ας ελπισουμε να βγει σωστο το αυτοκινητο...ας μου πει ο βαγγελης αν
θελει το πως συμπερηφερθηκε το αμαξι του εκεινη την στιγμη της ζημιας
See Translation
12 hours ago • Like
•
Apostolis Zapantiotis Θεςς τι ρωτας ρε φιλε ελεος...τι ηθελες να κανει κωλοτουμπες τριπλο λουπ με
βαθμο δυσκολιας 5??? εκανε κρακ κρακ και αναψε λαμπακια...
See Translation
12 hours ago • Like • 1
•
Apostolis Zapantiotis Η μπορει να του εβγαλε μυνημα στην οθονη...''Βαγγελη με κουρασε αυτη η σκεση
θα σου συμπεριφερθω οπως μου συμπεριφερθηκε ο Υαννης...αχχαχαχχ
See Translation
12 hours ago • Like • 2
•
βιαγκρας διοικητης Τολαρα τι εκανε παλι ρε ο υπερμεγιστος;
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ο Ο ΥΙΑΝΝΗΣ
See Translation
12 hours ago • Like
•
Giorgos Thess A Ξεκολλα ρε...ας μας απατησει ο Βαγγελης αν θελει
See Translation
12 hours ago • Like
•
Apostolis Zapantiotis Ναι ρε Θεος Διοικα...που ειναι τωρα κρυμμενος και δεν μιλαει για πτυχια???
στην σπηλια του Νταβελη???? ΥΓ...Θεςς το ερωτημα σου ειναι χαζο..απλα...φιλικα παντα
See Translation
12 hours ago • Like
•
βιαγκρας διοικητης Εγω πιστευω θα κανει εμφανιση κ μαλιστα με ΘΡΑΣΟΣ θα μιλαει για παπαδες
μανουαλια κ λασπη
See Translation
12 hours ago • Like • 1
•
Vassilis SportBilly Του πουλιού το πανήγυρη....
Τόσα αμάξια βελτιώνονται καθημερινά εκεί μέσα...ποσα ακόμα δεν εχουν μαθευτεί..??
Φίλε.Βαγγέλη εύχομαι να ξεμπλεξεις γρήγορα κ να δικαιωθείς από εκεί...
Όσο για το αμάξι, τώρα θα δεις πως θα έπρεπε να πηγαίνει γιατί τώρα θα ειναι αληθινά τα νούμερα
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σου...
See Translation
11 hours ago • Like • 1
•
Stamatis Ziomas To amaxi apo th mera pou estrwne ekane kopsimata htan stegno full legame mhpws
eftaigan mpouzi ta allaxame alla tpt. Ena vradu thelame na doume ti ginetai k sto trito pathma pernaei
nekra k svunei to amaxi. De katalavame ti egine k otan xana mizarame de phre. Otan katevhkame apo
to autokinhto eidame nera sthn exatmish. Fantasteite.....!!!! Den espase..flatzose k den emeine tpt orthio
sto moter..fantasteite na eixe spasei ti tha eixe ginei!
See Translation
7 hours ago • Like • 1
•
Panos Petropoulos Το μοτέρ του ΥΑΝΝΙ απο το GT που πριν λίγο καιρό έφτιαξε γιατί είναι πάλι σε
γνωστό ρεκτιφιέ σε άσχημη κατάσταση;;;;;;;
Του Σουλ@δ@κι το opc γιατί είναι σπασμένο εδώ και 2 μήνες και παρατημένο σε συνεργείο στην
Κρήτη;;;;;;;
See Translation
2 hours ago • Like • 1
•
Apostolis Zapantiotis Γτ ειναι πριονια μελετημενα προτζεκτ και δεν υπαρχει κατι αντοιστοιχο
...χχαχχαχχα η πολυ μελετη και το παπατζιλικι αυτα κανουν....
See Translation
about an hour ago • Like • 1
•
Apostolis Zapantiotis Καλα που δεν κανανε και κοντρες γτ θα σκοτωναν καναν ανθρωπο με τα
θραυσματα....χα χα χα
See Translation
about an hour ago • Like • 2
•
Panos Petropoulos χαχαχα
about an hour ago • Like
•
βιαγκρας διοικητης Την καλημερα στην παρεα και ξαναρωταω πως μπορει ακομα να εχει το μαγαζι
ανοιχτο κ να δουλευει;
Γιατι τον εμπιστευωνται ακομα κ πινουν νερο στο ονομα του μαγια τους εχει κανει; Δεν μιλαμε για
ενα η δυο η τρεια μοτερ σε ολη την καριερα του (καριερα του)χαχαχαχαχαχα αλλα για πολλα δεν
ξερω τι να πω.
See Translation
about an hour ago • Like • 1
•
Giannhs Giwtopoulos ante na pas meta se ayton ton "veltiwth" kai na dwseis 3erw egw 20.000 eyrw gia
na kaneis mia kalh veltiwsei kai sta 1000 xlm na to pareis sat xeria olo.......krima krima auta ta pragmata
oute egw den 8a ta ekana pou den eimai kan oute erasitexnhs mhxanikos.....xaxaxa ti na peis...
See Translation
35 minutes ago • Like
.
MASTEADMIN
ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΒΕΛΤΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΡΚΑ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑΚΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ,,,ΓΙΑΤΙ ΡΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ.
ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΗΜΟΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΑΡΘΕΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ ΜΜΜΜΕΓΑΛΛΑΑΑΑΑ ΛΟΓΙΑ.
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.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΙΩΜΑΣ AUDI TTS ΒΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΩ ΦΟΡΑΕΙ
ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΠΟΥ ΤΟ ΦΙΑΧΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΚΑΚΗΣ.
ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ.
.
ΕΡΩΤΗΣΗ.!
Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΛΜΕ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ.?
ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΤΟΥ.?
ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΝΑ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΧΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ?
============================================================================
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============================================================================

Απ:ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI-.ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ.?
Posted by administrator - 2012/08/02 17:06
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ΟΛΑ ΤΑΧΕ ΤΟ ΟΝOΜΑ TOY ΣΤΟ ΜΠΙΣΤΟΝΙ...
MGI-MOTORSPORT
ΤΟΥ ΕΛΕΙΠΕ.
============================================================================

Απ:ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI-.ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ.?
Posted by masteradmin - 2012/08/15 18:17

_____________________________________

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ OPC Ο MGI-MARKAKHS.?
TI EKANE STON MARKAKI-MGI ?
ΤΟΥ ΤΟ ΕΦΙΑΞΕ ''ΤΖΑΜΠΑ'' Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ???
OTI ΣΑΣ ΕΙΠΑ ΕΓΩ ΕΞ ΑΡΧΗΣ.
ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ 3...2 ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ.
ΘΑ ΤΟΥ ΦΙΑΞΕΙ ΤΑ Α........ΤΟΥ Ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.
.
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ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΕΙΣΤΕ ΛΟΓΙΑ,
ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ,
ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΔΗΛΑΔΗ.
.
ΟΥΣΤ ΚΛΑΝΟΜΑΓΚΕΣ.
============================================================================

Απ:ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI-.ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ.?
Posted by masteradmin - 2012/08/20 10:49

_____________________________________

NEA ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI
.
ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΝΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΗΣ ΤΟΥ FORUM
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ.
.
ΕΡΩΤΗΣΗ¨...
AΠO - χχχχχ
HMM - Σαβ 18/08/2012 4:39 μμ
ΠΡΟΣ - 1@brokenmotors.eu
.
τελικα τι εγινε με το opc απο τον μαρκακη;
εφταιγε οντως ο μαρκακης
η εβαλε αλου το προγραμμα
και γι αυτο εσπασε...
γιατι κατι τετοια ακουγονται
.
ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
From: BROKEN MOTORS
Sent: Monday, August 20, 2012 10:26 AM
To: 'Χ'
Subject: OPC BROKEN
SYNTOMA ΘA ANEBAΣOYME NEA.
ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΥΓΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΟΥΓΓΕΣ
ΤΩΝ ΦΑΝΑΤΙΚΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ.
ΕΓΩ ΜΟΛΙΣ ΕΧΩ ΝΕΑ , ΘΑ ΤΑ ΑΝΕΒΑΣΩ ΑΜΕΣΩΣ.
ΚΑΙ…ΘΑ ΕΧΩ.
ΕΧΩ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΝΤΟΥ.
MASTER ADMIN
+
ΑΛΛΑ ΦΙΛΕ
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟ ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΑ OPC ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
ΑΛΛΟ Η ΜΑΓΚΙΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ.!!!!!!
ΕΔΩ ΕΒΑΛΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΜΠΙΕΛΕΣ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΠΟΥ ΕΜΑΘΕ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ?
ΣΤΑ ΑΜΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ?
ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΚΑΤΙ ΣΑΝ,BRABUS,ΗΑΜΑΝΝ,ERIC ΚΑΙ ΒΑΛΕ.
ΠΑΝΤΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ OPEL OPC,
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ΠΟΛΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.
ΣΤΕΙΛΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΦΙΑΞΩ.
ΣΤΕΙΛΤΑ ΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΑ ΜΕ ΑΛΛΟ E-MAIL.
============================================================================

Απ:ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI-.ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ.?
Posted by masteradmin - 2012/09/18 13:03

_____________________________________

ΑΘΗΝΑ 18-ΣΕΠΤ-2012
TI ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ?
ΚΑΝΑΤΕ ΤΑ 3 - 2 ΤΟΥ MGI ?
ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΣΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΙΜΑΙ.?
ΜΙΚΡΟΣ.?
ΜΕΤΡΙΟΣ.?
ΜΕΓΑΛΟΣ.?
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ.?
ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ?
ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ.?
ΑΝΤΡΕΣ ΠΑΠΑΡΑΤΟΙ.
============================================================================

Απ:ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI-.ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ.?
Posted by administrator - 2014/01/15 15:02

_____________________________________

HAPPY 2014
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΤΩΝ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΤΕΡ.
============================================================================

Απ:ΜΑΡΚΑΚΗΣ-MGI-.ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ.?
Posted by administrator - 2014/07/09 09:49

_____________________________________

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΟΣ.???
ΤΟΝ ΧΑΣΑΜΕ.
ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ.
============================================================================

Απ:OPEL-ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ - MGI / ΒΕΛΤΙΩΤΗΣ . ?
Posted by administrator - 2017/12/01 13:05

_____________________________________
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