
Период на кампанията от 25.05 до 31.12.2018 г.

СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

Вие сте регистриран клиент в системата на НЕЛАС АВТОЧАСТИ, заявете вашето желание да се включите в 
промоционалната програма “Пазарувай изгодно с VALEO!” и може да спечелите много привлекателни награди.

В промоционалната кампания участват продукти, с търговска марка  VALEO, част от портфолиото на НЕЛАС 
АВТОЧАСТИ. Периода на кампанията е 25 април – 31 декември 2018 г

За да участвате в промоционалната кампания е необходимо да заявите това, в периода  
от 25 април – 31 май 2018 г
Формата за заявка, може да попълните on-line на страницата на кампанията или на хартиен носител. Форма за 
заявка на хартиен носител, може да ви бъде предоставена от вашият търговски представител или в търговски 
обект на НЕЛАС АВТОЧАСТИ. 
За всички, заявили участие в указания период, оборота, реализиран от участващите продукти, ще се отчита 
от старта на програмата. За всички клиенти заявили своето желание за участие в програмата, след този срок, 
оборота ще се отчита от момента на регистрация. Повече информация за промоционалната програма, щe 
откриете на www.nelasbg.com/promo_valeo 

Бонус пакета, към промоционалната програма “Пазарувай изгодно с VALEO!” 
представлява предметна награда според постигнатите резултати.
1. Група – над 1 500 лв.     2  Група – над 2 900 лв.
3. Група – над 4 500 лв.     4. Група – над 7 500 лв.
5. Група – над 9 000 лв.     6. Група – над 14 000 лв.

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

Наградите, в съответните категории, може да видите  
на промо страницата на кампанията www.nelasbg.com/promo_valeo

КАМПАНИЯ 

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

СЪЕДИНИТЕЛИ, КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА, ФИЛТРИ, ЧИСТАЧКИ, 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА, ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА

Включете се, в промоционалната  кампания 
ПАЗАРУВАЙ  ИЗГОДНО С VALEO!
и може да спечелите много атрактивни награди!


