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Условията са валидни в търговските обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Предложението е активно в указания период. Рекламния подарък 
може да бъде получен във всички търговски обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД, при изпълнение на условията на промоционалната 
кампанията. Всички цени от продуктовата гама на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД са с включен ДДС. Възможни са печатни и предпечатни грешки. 
Снимките са с илюстративна цел. Най-близкия до вас търговски обект на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД, ще откриете на www.nelasbg.com.

ЧcДНc ЛЯТc С TOTALЧcДНc ЛЯТc С TOTAL

ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА Е 08.06 – 07.10. 2020 Г.

В промоционалната кампания участват всички 
продукти на TOTAL, част от продуктовата гама 
на НЕЛАС АВТОЧАСТИ.

Участниците имат възможност да 
получат награди, в замяна събрани 
точки на база оборот, реализиран 
от продуктите, обхванати от 
промоционалната програма.

Печалбата от промоционалната 
програма "ЧУДНО ЛЯТО С TO-
TAL!" е предметна награда според 
постигнатите резултати. 

Обявените нива за награди представляват 
точков еквивалент на оборота, 
реализиран от покупката на 
продукти, участващи в 
промоционалната програма.

Натрупаните точки, могат да бъдат разменени за актуалните 
на гради, описани на страницата на програмата 

www.nelas.eu/promo_oils. 
Всички суми са с включен ДДС.

Ако все още не сте регистриран 
наш клиент ПОБЪРЗАЙТЕ, за да се 
възползвате от предимствата, които ви 
дава регистрацията.
За целта, свържете се с най-близкия наш 
обект. Списък с търговските обекти на 
НЕЛАС АВТОЧАСТИ, ще откриете на 
www.nelasbg.com/bg/kontakti.

Актуалните наградите, в съответните 
категории може да видите на промо 

страницата на кампанията 
www.nelas.eu/promo_oils

Получаването на наградите може да стане по 
следните начини:

- В края на промоцията, съгласно постигнатите 
резултати;
- Текущо - като от 1-во до 5-то число на месеца се заяви 
награда за получаване, на база резултат от предходния 
месец (месеци).
Получаването на наградите става в  
рамките на 15 работни дни от заявяването и.

За повече 
информация, 

свържете се с най-
близкия търговски 
обект на НЕЛАС 

АВТОЧАСТИ или с 
вашия търговски 

представител.

КУПУВАЙТЕ ПРОДУКТИ НА TOTAL,  
СЪБЕРЕТЕ ТОЧКИ И ВЗЕМЕТЕ СВОЯ ПОДАРЪК!




