
Период на кампанията от 03.12 до 15.12.2018 г.

www.nelasbg.com   
Централен офис: София -  Бул. "Св. Климент Охридски" 144 Тел: 02/ 975 36 91, 02/ 804 2400

Условията са валидни в търговските обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Предложението е активно в указания период или до изчерпване на 
рекламния артикул. Подаръка, може да бъде получен във всички търговски обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД, при изпълнение на условията 
на 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-близкият, до вас, търговски обект на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД ще откриете на www.nelasbg.com.
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Купете продукти на febi и вземете вашия подарък!

•   При еднократна покупка от 400,00 лв. с ДДС,    
     реализирана от покупката на продукти febi, част от                 
     продуктовата гама на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД, в   
     периода на промоцията, получавате 
     ПОДАРЪК – ТЕРМО ЧАША febi!   

•   За всеки 1000,00 лв с ДДС, оборот реализиран от              
     покупката на продукти febi, част от продуктовата гама на  
     „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД, в периода на промоцията,   
     получавате ПОДАРЪК –  РАБОТЕН ГАЩЕРИЗОН febi!
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