
Периода на кампанията е 04.09 – 31.10. 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.

Купете масла TOTAL  и вземете своя подарък!
В промоционалната кампания участват всички продукти на TOTAL в 
разфасовка 208 L, част от продуктовата гама на НЕЛАС АВТОЧАСТИ.

При покупка на масло TOTAL в разфасовка 208 л., в периода на 
промоция, получавате скреч карта! Изтрийте и спечелете своя 
подарък! 

Наградите, които може да спечелите са: 
Оборудвана инструментална количка  KS Tools RACING Line 
арт. № 826.7215 – 2 бр.
Пневматичен гайковерт KS Tools BOXXER ½’’ 1290 Nm - 
арт. № 515.1195 - 4 бр.
Комплект инструменти KS Tools 195 части - 
 арт. № 917.0795 - 8 бр.
Работна LED лампа KS Tools 40 lumen - 
арт. № 150.4325 - 20 бр.
Комплект отвертки KS Tools, комплект 5 бр. - 
арт. № 159.0005 – 20 бр.
Леген за масло KS Tools 17 литра - 
арт. № 150.9360 – 6 бр.
Комплект клещи KS Tools 
арт. № 115.1010 – 6 бр. 

И други атрактивни награди, като работни гащеризони TOTAL, 
тениски TOTAL!

www.nelasbg.com/promo_oils

С TOTAL и НЕЛАС винаги получаваш повече!

За повече информация, може да посетите
промо страницата на кампанията.

С TOTAL и НЕЛАС винаги получаваш повече!

ИЗТРИЙТЕ СКРЕЧ ПОЛЕТО, ЗА ДА ОТКРИЕТЕ КАКЪВ ПОДАРЪК ПЕЧЕЛИТЕ!


