
Период на кампанията 18.02 до 05.03.2021 г.

СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

Кампанията е активна в търговските обекти на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Предложението е активно в указания период, за продукти на 
VALEO част от продуктовата гама на „НЕЛАС АВТОЧАСТИ“ ООД. Промо-ваучера може да бъде получен 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.

Ваучерите за допълнителна отстъпка, може да използвате до 31.03.2021 г. включително.ВАЖНО 

ваучер за 5% допълнителна 
отстъпка за продукти VALEO!

При еднократна покупка на чистачки с търговската марка

VALEO за сума равна или по-голяма от 200,00 лв.

с ДДС, в периода на промоцията, 

получавате

ПОДАРЪК 5%
ДОПЪЛНИТЕЛН

А

ОТСТЪ
ПКА

V-ABCDE
ВАУЧЕР

Този ваучер е валиден до 31.03.2021 г., включително.

Този ваучер ви дава право на допълнителна търговска отстъпка, в размер на 5%. 

Този ваучер може да се използва еднократно, при покупка на резервни части и 

консумативи, с търговска марка VALEO, налични в системата на 

НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД, с изключение на  тези продукти, които са в активна 

промоция или със специални условия на продажба. 

Няма ограничение в обема на покупката. 

За да се възползвате от това предложение, трябва да го заявите предварително, и да 

предоставите ваучера. 

За заявки, подадени през системата за онлайн поръчки моля, свържете се с вашия 

персонален отговорник от НЕЛАС АВТОЧАСТИ ООД. Заплащането на поръчаните 

продукти става според персоналните търговски условия. 

Повече информация за условията на кампанията може да получите на сайта на 

компанията www.nelasbg.com или в най-близкия търговски обект на 

НЕЛАС АВТОЧАСТИ. 

Този ваучер е валиден до 31.03.2021 г., включително.




