
Период на промоцията 17.05.2021 - 30.06.2021

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.

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

СПЕЦИАЛНО  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДИАГНОСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ

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

446 301 030 0

ДИАГНОСТИЧЕН  
ИНТЕРФЕЙС 2 * **
Комплекта включва: 
ДИАГНОСТИЧЕН ИНТЕРФЕЙС 2 
USB съединителен кабел за компютър/лаптоп USB 
драйвери/ ръководство за инсталация.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

1 170,00 лв.
с ДДС/бр.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

2 100,00 лв.
с ДДС/бр.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

1 975,00 лв.
с ДДС/бр.

446 301 023 0

КУФАР С ДИАГНОСТИЧНИ 
КАБЕЛИ ‘РЕМАРКЕ’ * **

246 301 901 0

ДИАГНОСТИЧЕН 
СОФТУЕРЕН ПАКЕТ, 
РЕМАРКЕ 

Комплекта включва: 
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. 

В ПЕРИОДА НА ПРОМОЦИЯ, СЛЕДНИТЕ ПРОДУКТИ НА WABCO, ЩЕ СЕ 
ПРЕДЛАГАТ НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА, КЪМ ВСИЧКИ КЛИЕНТИ, КАКТО СЛЕДВА:



Период на промоцията 17.05.2021 – 30.06.2021

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.

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

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

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

3 425,00 лв.
с ДДС/бр.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

3 425,00 лв.
с ДДС/бр.

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

3 170,00 лв.
с ДДС/бр.

446 301 026 0

КУФАР С ДИАГНОСТИЧНИ 
КАБЕЛИ ‘АВТОБУС’ * **

446 301 025 0

КУФАР С ДИАГНОСТИЧНИ 
КАБЕЛИ ‘КАМИОН’ * **

246 301 902

ДИАГНОСТИЧЕН 
СОФТУЕРЕН ПАКЕТ, 
АВТОБУСИ

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

3 170,00 лв.
с ДДС/бр.

246 301 904 0 

ДИАГНОСТИЧЕН СОФТУЕРЕН 
ПАКЕТ, КАМИОНИ 

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА 

4 645,00 лв.
с ДДС/бр.

246 301 900 0 

ДИАГНОСТИЧЕН СОФТУЕРЕН 
ПАКЕТ , ПЪЛЕН 

Комплекта включва: 
Куфарът с диагностични кабели ‘Автобус’ на WABCO съдържа всички важни кабели за извършване 
на диагностика на компонентите на WABCO в автобусите. Куфарът също така включва диагностичен 
интерфейс 2, който е проектиран да отговаря на съдържанието на диагностичния софтуерен пакет на 
WABCO ‘Автобус’. Свързването на ECU на превозното средство към вашия компютър никога не е било 
толкова лесно, като всички кабели са ясно идентифицирани, съхранявани в логичен ред и защитени 
от здрав куфар. 

Комплекта включва: 
Куфарът с диагностични кабели на WABCO ‘Камион’ перфектно допълва диагностичния софтуерен 
пакет на WABCO, предоставяйки инструментите, нужни за извършване на всички основни 
диагностицирания по товарните автомобили. Този куфар е замислен без диагностичен интерфейс, 
което е от значение за тези, които вече притежават собствен куфар с диагностични кабели на WAB-
CO ‘Ремарке’ (446 301 023 0) и не се нуждаят от два диагностични интерфейса.интерфейс на WABCO, 
могат да го поръчат отделно. В куфара има място за интерфейса, което позволява на техниците 
да съхраняват пълния пакет компоненти удобно на едно място. Клиентите, които още не притежават 
диагностичен интерфейс на WABCO, могат да го поръчат отделно. В куфара има място за интерфейса, което 
позволява на техниците да съхраняват пълния пакет компоненти удобно на едно място.




