
Период на промоцията 06.11.2020 – 31.12.2020

www.nelasbg.com       

Условията са валидни в търговските обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Предложението е активно в указания период. Кампанията е 
активна във всички търговски обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Специалната цена, може да бъде получена във всички търговски 
обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. 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.

ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ

446 301 030 0 
Комплект диагностичен 
интерфейс 2 * **
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

1 169,00 лв.
с ДДС/бр.
Комплект диагностичен интерфейс: 
ДИАГНОСТИЧЕН ИНТЕРФЕЙС 2 
USB съединителен кабел за компютър/
лаптоп USB драйвери/ ръководство за 
инсталация.

446 301 023 0  
КУФАР с диагностични
кабели “РЕМАРКЕ” * **
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

1 729,00 лв. 

с ДДС/бр.
Куфарът с диагностични кабели на WABCO 
‘РЕМАРКЕ’ предоставя аксесоари и кабели 
за всички WABCO системи по ремаркетата. 
Включва всички необходими кабели + 
диагностичен интерфейс 2, които са ясно 
идентифицирани, съхранявани в логичен 
ред и защитени от здрав куфар.

300 400 104 0  
Комплект диагностичен 
интерфейс 3  * **
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

2 159,00 лв. 
с ДДС/бр.
Комплект диагностичен интерфейс: 
ДИАГНОСТИЧЕН ИНТЕРФЕЙС 3 
USB съединителен кабел за компютър/
лаптоп USB драйвери/, възможност 
за безжична връзка Wi-Fi, Bluetooth, 
ръководство за инсталация

* За работа с уреда се изисква софтуерно обезпечаване - абонамент за диагностичен софтуерен пакет 
** За работа с модула се изисква PC или преносим компютър.

246 301 900 0
Диагностичен  
софтуерен пакет, пълен
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

1 805,00 лв.
с ДДС/бр.

246 301 901 0
Диагностичен софтуерен 
пакет, ремарке
СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

850,00 лв.
с ДДС/бр.

СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА СОФТУЕР
ВАЖНО: 

Промоцията за 
диагностичния 

софтуер е валидна 
само за нови 

клиенти!

ПРЕВЪРНЕТЕ СЕРВИЗА СИ  
В ДОБРЕ СМАЗАНА МАШИНА!

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




