
Период на кампанията от 16.11 до 30.11.2022 г.

СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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, е валидна 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.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА АКУМУЛАТОРИ BOSCH, СЕРИЯ PE 
POWER EFB

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

УНИКАЛНО СОФТШЕЛ ЯКЕ

КУПЕТЕ АКУМУЛАТОРИ BOSCH, СЕРИЯ  
PE POWER EFB, И ВЗЕМЕТЕ СВОЯ ПОДАРЪК!

При покупка на минимум 2 броя акумулатори  
BOSCH серия PE Power EFB, част от продуктовата гама 
на НЕЛАС АВТОЧАСТИ, в периода на промоция,  
ще получите 

ВАЖНО! Рекламния подарък, ще се раздава след приключване на кампанията!

Защо да изберем акумулатори 
BOSCH, серия PE Power EFB?

Технологията EFB (подсилено 
напояване на акумулатора) оси-
гурява двойно по-голяма устойчивост 
на дълбоки цикли на разреждане от 
конвенционалните батерии - акуму-
латорът се справя много по-добре с 
честите разреждания и зареждания.

Абсолютно необслужваем и 
непропусклив - намалява опера-
тивните разходи на автопарка: много 
ниска консумация на вода благодаре-
ние на модерната сплав на решетката.

Особено устойчив на вибрации 
и подходящ за безопасен монтаж 
близо до задния мост, за офроуд и 
тежкотоварни строителни машини, 
съответства на стандарт V4. Допълни-
телното укрепване и стабилизираните 
конектори повишават устойчивостта на 
вибрации

Акумулатор Bosch с PE Power EFB технология, е 
изключително мощен акумулатор за товарни автомобили 
- за огромни електрически изисквания, както и за
стационарна работа на комфортните функции.

Акумулаторите  
Bosch, серия PE  

 EFB, се предлагат с 
2 години  гаранция. 


