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С febi и Нелас винаги получаваш повече!
  

Вие сте регистриран клиент в системата на НЕЛАС АВТОЧАСТИ, включете 
се в промоционалната програма "С febi и Нелас винаги получаваш повече!" 
и може да спечелите много привлекателни награди.
В промоционалната кампания участват продукти, с търговска марка febi, 
част от портфолиото на НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД.

Периода на кампанията е 27 Ноември 2019 г. – 27 Януари 2020 г.

В периода на кампанията, Вашите покупките, ще се регистрират в нашата 
система, на вашата компания.

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 
http://www.nelasbg.com/bg/kontakti.
Печалбата от промоционалната програма " С febi и Нелас винаги получаваш 
повече!" е предметна награда според постигнатите резултати.
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Получаването на наградите става в края на промоцията, съгласно постигнатите резултати. От 
всяко ниво участника може да избере една от наградите. 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.

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.

1. Група – над 1 500,00 – 2 499,99 лв. с ДДС Комплект отвертки KS Tools 
арт. № 159.0005 или Работна лампа KS Tools арт. № 150.4325

2. Група – над 2 500,00 – 3 499,99 лв. с ДДС Комплект отвертки KS Tools 
арт. № 159.0100 или Мултицет дигитален KS Tools арт. № 150.1495

3. Група – над 3 500 лв. с ДДС Пневматичен гайковърт KS Tools Devil арт. 
№ 515.1200

Обявените суми представляват оборот натрупан от продуктите участващи в 
промоционалната програма. Всички суми са с включен ДДС.


