
ПАРТНЬОРИ     НА
1. Резервни части и консумативи 

за автомобили.

Основен партньор – „CarProfi“ предоставя на кли-
ентите на Колхида ЗБ по програмата лоялен клиент 
специални отстъпки при закупуването на акумула-
тори, масла, консумативи и резервни части за авто-
мобили. 

Предлагаме Ви лесен избор от електронен магазин 
с логични стъпки за търсене, който работи еднакво 
добре на стационарни и мобилни компютри, табле-
ти и телефони 24 часа в денонощието. 

Фирмата доставя ежедневно поръчките в София и 
страната до вратата на клиентите. Ползва и курие-
ри, с които доставя до всички точки на страната. В 
95% от случаите времето за доставка е до 36 часа. За 
онези от Вас, които не искат да чакат доставка, може 
да ползват услугата „поръчай онлайн - вземи от ма-
газин“ или купи на място в магазина (важи за налич-
ните в конкретния магазин стоки).

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ:

• София, Централен офис: ул. „Малашевска“ 8, 
тел.: 02 / 936-55-00, 0893 538 374

• София Юг: ул. „Любляна“ 7, тел.: 02/868-22-48,  
0885 745 210

• София Изток: бул. „Проф. Цветан Лазаров“39-41, 
тел.: 0884 903 323

• София Север: ул. „Лазар Михайлов“ 10,  
тел.: 0897 208475

2. Подажба, сервиз и хотел за гуми.

Основен партньор – Фирма „Диана“ ООД предоста-
вя на клиентите на Колхида ЗБ по програмата лоялен 
клиент следните отстъпки в своите центрове за гуми:

•  35 % от базовата цена на леки, бусови и джипови 
гуми;

•  25% от цената при монтаж, демонтаж, баланс и 
из правяне на джанти на леки, бусови и джипови 
гуми.

•  35 лева за ГТП

Отстъпката важи само при посещение в търговските 
центрове за гуми „Диана“ и не може да се комбинира с 
други отстъпки, промоции или намаления на цените.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ “ГУМИ ДИАНА“

• Център Цариградско шосе: гр. София,  
бул. „Цариградско шосе“ №268, 
 преди бензиностанцията на „Лукойл“- след КПП 
на КАТ; тел.:02/ 814 815 0, GSM: 0988 177 170

• Център Долни Богров: гр. София,  
бул.“Ботевградско шосе“ №350, Преди с. Долни 
Богров; тел.:02/ 814 814 0, GSM: 0888 630 911

• Център Симеоново: гр. София, Околовръстен път 
№110, Между Драгалевци и Симеоново;  
тел.:02/ 962 71 99, GSM: 0885 888 033

• Център Люлин: гр. София, Околовръстен път №765,  
над „Мосю Бриколаж” - Люлин; тел.:02/ 925 01 30, 
GSM: 0886 200 260

3. Годишен Технически Преглед

Основен партньор – Фирма „Аякс“ ООД предоставя 
на клиентите на Колхида ЗБ по програмата лоялен 
клиент следните отстъпки в своите центрове:

•  Леки МПС – 30 лв. с ДДС.

•  Леки МПС с газ – 35 лв. с ДДС.

•  Лекотоварни МПС до 3,5 т. – 40 лв. с ДДС.

ПУНКТ ЗА ГТП В ГРАД СОФИЯ: 
София, ул. “Първа българска армия” 92А, 0898758177

4. Денонощна пътна помощ (репатрак).

Основен партньор – Фирма „ММ ГРУП“ ЕООД 

предоставя на клиентите на Колхида ЗБ по програмата 
лоялен клиент следните отстъпки:

• Леки МПС за района на град София - 40 лв. без ДДС.

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН - 0887112112

0 700 43 003    www.carprofi.bg

www.diana-ltd.com



КЛИЕНТСКА 

КАРТА

www.kolhidazb.bg

0877 79 73 73 – щети

0897 59 51 52 – застраховки

ZastrahovatelenBrokerKolhida

5. Поправка на спукани автостъкла.

Основен партньор – Илия Михайлов, предоставя на 
клиентите на Колхида ЗБ по програмата лоялен клиент 
следните отстъпки:

•  Лепене на пукнатини и люспи на всички видове 
автомобилни стъкла – от 30 до 40 лв без ДДС.

ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН – 0878277763

6. Автосервиз  

за механични ремонти  

и техническо обслужване.

Основен партньор – Автосервиз Ralisto 2016 ООД, 
предоставя на клиентите на Колхида ЗБ по програма-
та лоялен клиент следните отстъпки:

•  Пълно техническо обслужване – ремонт на ходова 
част, пълнене на климатици и други ремонти – 
Отстъпка 20%

АВТОСЕРВИЗ ГР. СОФИЯ,  
бул. Цветан Лазаров 12, 0878999334

Лице за контакти Георги Стоев

ПАРТНЬОРИ

Клиентската карта се предоставя на лоялни клиенти на брокера. 
Получаването ѝ не е обвързано с покупка. Картата дава право 
на приносителя ѝ да получи отстъпка от цената за краен клиент 
в търговските мрежи на следните наши партньори:
- – Гуми -35% от базовата цена, монтаж -25 % и 

съхранение -20%
- – до -40% за акумулатори, масла, крушки, чистачки, 

ремъци, накладки и консумативи.
- ГТП – МПС 30 лв., МПС с газ 35 лв. и лекотоварни МПС до 

3,5 т. 40 лв.
- Денонощна Пътна Помощ за София (40 лв.) и страната. 
- Поправка на спукани автостъкла на Ваш адрес от 30 до 40 лв.
- Автосервиз Ралисто – пълно техническо обслужване - ремонт 

ходова част, пълнене на климатици и други ремонти -20%
За повече инфо посетете нашия сайт: 

КЛИЕНТСКА КАРТА №0001
Валидност: 

От ........../........./20......... г.

До ........../........./20......... г.
Благодарим ВИ за доверието!


