
Периода на кампанията е 30.05 – 10.07.2019 г.

СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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. Кампанията е 
активна на територията на цялата, във всички търговски обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Подаръците, могат да бъдат получени 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.

Награди:
Наградите, са разпределени в следните нива:

Група А - от 1 500 до 2 699,99 лв. 
предметна награда - Работен гащеризон WOLF или ръчна помпа за варел

Група Б - от 2 700 до 3 999,99 лв. 
предметна награда - комплект отвертки, 5 бр., KS Tools, Арт. № 159.0005  
или комплект битове, 122 части, KS Tools, Арт. № 911.2085

Група В - от 4 000  до 5 999 лв 
предметна награда - гайковерт KS Tools BOXXER, 1290 Nm, Арт. № 515.1195 
или комплект инструменти, 195 части, KS Tools, Арт. № 917.0795

Група Г - от 5 000 до 6 999 лв 
предметна награда - Ключ динамометричен 1/2” 40-200Nm KS Tools,  
Арт. № 516.1442 или Видеоскоп безжичен к-т 8 части, KS Tools,  
Арт. № 550.7510

Група Д - над 7 000 лв. 
предметна награда - необорудвана инструментална количка  
KS Tools ECOline, арт. № 896.0007

Wolf Oil - Специално предложение 
за професионалисти!

Купете масла и смазочни материали 
WOLF и вземете своя подарък!
Включете се в промоционалната програма и може да спечелите много привлекателни награди. 
В промоционалната кампания участват всички продукти, с търговска марка WOLF, част от 
портфолиото на НЕЛАС АВТОЧАСТИ.  
За всички клиенти, регистрирани в системата на НЕЛАС АВТОЧАСТИ, реализирания 
оборот, от участващите продукти, ще се отчита в периода на програмата. Бонус пакета, 
към промоционалната програма “ Wolf Oil - Специално предложение за професионалисти!”, 
представлява предметна награда, според постигнатите резултати.

Компетентен съвет, за избор на масло, 
смазочни материали и антифризи, както 
и информация за продуктите на WOLF,  
може да получите във всички търговски 
обекти на НЕЛАС АВТОЧАСТИ или от 
Вашия търговски представител.

Обявените суми 
представляват 
оборот реализиран от 
продуктите, участващи 
в промоционалната 
програма.  

Всички суми са с 
включен ДДС .




