Despre program
mySchneider Rewards: programul de ﬁdelizare dedicat partenerilor
electricieni, instalatori, constructori și integratori de sistem, persoane
ﬁzice sau juridice, care activează preponderent în cadrul segmentului
rezidențial în domeniul instalațiilor electrice și care prestează servicii de
montaj, construcții și instalare pentru produsele Schneider Electric.

3 pași
1. Te înscrii în program*,
completând un formular pe
www.se.com/ro/premii

2. Acumulezi puncte: cumperi orice
produs Schneider Electric de la
magazinele participante și acumulezi 1
punct pentru ﬁecare 100 RON cheltuiți
pe produse Schneider Electric.

3. Comanzi premii: îți alegi de pe website
premiile care îți plac, în limita punctelor
disponibile.

* Nu pot participa la program următoarele categorii de persoane:
Persoanele juridice care dețin sau au deținut un contract direct cu S.C.
SCHNEIDER ELECTRIC ROMANIA S.R.L. pe parcursul derulării Programului
(începând cu data de 01.11.2017)
Revânzătorii produselor Schneider Electric, respectiv persoanele ﬁzice sau
juridice care achiziționează produse pe care le revând ulterior, fără a ﬁ
instalate și integrate în soluții proprii
Persoane juridice care au înregistrat în 2018 o cifră de afaceri mai mare de 20
milioane LEI (în cazul electricienilor, instalatorilor și integratorilor de sistem),
respectiv 50 milioane LEI (în cazul constructorilor)

Cum te înscrii
Intră pe website-ul programului www.se.com/ro/premii și completează
formularul cu datele tale: nume, număr de telefon mobil, e-mail, adresa
de livrare a premiilor și, foarte important, CNP-ul tău sau CUI-ul
societății comerciale pe care o reprezinți, în funcție de cum faci de
obicei achizițiile de produse Schneider Electric.

Dacă achiziționezi produse Schneider Electric ca persoană
ﬁzică, îți recomandăm să te înscrii utilizând CNP-ul.
Dacă achiziționezi produse Schneider Electric pentru ﬁrmă,
atunci înscrie-te ca persoană juridică folosind CUI-ul
societății comerciale pe numele căreia se emit facturile.
Nu se vor acumula puncte dacă pe factură nu sunt trecute
CNP-ul sau CUI-ul menționat în formularul de înscriere în
program.

Cum acumulezi puncte?
Produsele Schneider Electric pe care le achiziționezi din magazinele
participante, cu factura pe CUI-ul sau CNP-ul declarat în formularul de
înscriere, îți vor aduce puncte pe baza algoritmului: pentru ﬁecare
sumă de 100 RON, se acordă 1 punct.
Punctele se acumulează în mod automat în contul tău. Nu trebuie să
trimiți coduri sau să înregistrezi facturile în program.
Urmărește campaniile noastre promoționale, poți primi un număr dublu
de puncte la achiziția produselor selectate.

Important:
Punctele se acumulează doar la
achiziția din magazinele
partenere. Lista acestora este
publicată pe website-ul
programului și va ﬁ actualizată
permanent, pe masură ce vom
adăuga magazine partenere în
program.
Acestea vor ﬁ semnalizate cu
materiale de informare, ca tu să
știi de unde poți achiziționa
produse Schneider Electric
pentru a acumula puncte în
program.

Cum știi câte puncte ai
acumulat?
În orice moment al programului poți vedea foarte ușor câte puncte ai
acumulat, intrând pe website-ul www.se.com/ro/premii și accesând
contul tău cu CNP/CUI-ul și cu parola, pe care le-ai setat în momentul
înscrierii în program.
Poți accesa contul tău de pe desktop sau telefonul mobil.

Cum comanzi premiile?
În orice moment al programului, în funcție de câte puncte ai acumulat,
poți comanda premii din lista disponibilă pe website.
În momentul comenzii, valoarea în puncte a premiului selectat se va
scădea din punctajul tău total.
Trebuie să știi că poți aloca un număr de puncte pentru a comanda
orice combinație de premii, astfel încât premiile comandate să nu
depășească punctajul acumulat.

Odată plasată comanda, aceasta nu poate ﬁ anulată.

Premiile programului

100 puncte

Compresor auto
12V portabil

Set scule Strend
Pro pentru
electricieni

Clește Stanley
pentru dezizolare
UT-201

Geantă Topex
pentru scule

Termometru digital
cu infraroșu

Pistol de lipit
Honest cu variator

Kit nivelă cu laser
și set extractor
șuruburi

Card cadou
Emag 100 lei

200 puncte

Multimetru digital
Weidmuller

Lanternă frontală
LED cu încărcare
USB

Detector de
metale, cabluri și
conducte

Trusă kit electricieni,
Toptul, 8 piese

Trusă de scule
Steinhaus cu 94
de piese

Prelungitor cu
tambur Bachmann,
pentru interior

Cameră video
endoscop 10m,
HD, waterproof

Card cadou
Emag 200 lei

450 puncte

Blender de
alimente,
Nutribullet

Masină de găurit și
înșurubat Makita
HP331DSYE

Ciocan
rotopercutor
PRDS 10

Stabilizator rețea
5000VA-AVR, TED
Electric

Espressor manual
Star-Light
ESD-170SS

Masină de trasat
canale în pereți,
Matrix Fairline
WC1800

Lampă lucru
LED Thorsman

Card cadou
eMag 450 lei

1000 puncte

Cutie portbagaj
Menabo Marathon

Espressor automat
Philips HD8651

Generator de
curent MLG 2500/1,
2.2KVA LINE

Aparat de spălat
cu presiune
reglabilă Karcher

Ciocan rotopercutor
Sds-Plus Makita

Masină de găurit și
înșurubat, Makita
DDF453SFX1

Polizor unghiular
Bosch Professional
GWS 22-230lvi

Card cadou
eMag 1000 lei

3000 puncte

Tun de căldură cu
ardere directă GE
37 Calore

Laptop ultraportabil
Lenovo IdeaPad
530S-15IKB

Set de scule
DeWALT mașină de găurit
cu percuție plus
polizor

Aspirator Bosch
GAS 35 L AFC
Professional

Ciocan rotopercutor
DHR243RTE Makita
sds plus

Cameră termoviziune
Seek Thermal
Compact PRO
Android

Invertor sudură TIG
AC/DC (Aluminiu)/
MMA, 315A 380V

Card cadou
eMag 3000 lei

Cum ți se livrează premiile?
Odată plasată comanda, premiul va ﬁ trimis către tine prin curier, la
adresa declarată în formularul de înscriere în program. Poți modiﬁca
adresa de livrare a premiilor în orice moment, accesând contul tău pe
website-ul www.se.com/ro/premii
E posibil ca lista premiilor să se modiﬁce pe parcursul programului, în
funcție de disponibilitatea acestora la furnizorii parteneri. În cazul în care
un premiu comandat deja de tine nu mai este disponibil, ne angajăm să
găsim și să-ți trimitem un produs din aceeași categorie, cu caracteristici
similare și cu o valoare cel puțin egală cu premiul comandat.

Cum ne contactezi?
Ai o nelămurire sau recomandare în legătură cu acest
program? Trimite-ne un e-mail la:
ro-csc@ro.schneider-electric.com

www.se.com/ro/premii

