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1
Регистрирайте се! 
За да се възползвате от предимствата на Контакт+, трябва да 
сте регистриран потребител. Регистрирайте се бързо и лесно 
на www.contactplus-bg.schneider-electric.com 

2 Купувайте продукти и печелете точки!
Закупувайте необходимите ви електроматериали. 
Една точка се придобива на сметката на участник 
за всеки пълен лев покупка от родажната цена без 
ДДС. Събирайте точки, докато натрупате 
достатъчно и ги размените срещу един от многото 
подаръци от каталога, който държите в ръцете си.

3 Изберете подрък и разменете точките!
Всеки подарък от каталога съответства на определен брой точки. 
Разберете само с едно кликване колко точки сте натрупали. Влезте 
в личния си профил на www.contactplus-bg.schneider-electric.com
или чрез приложенията на програмата за мобилни смарт 
устройства. Заявете желания подарък на сайта на  Контакт+. 

4
Продължете да събирате!
След като размените натрупаните точки, 
продължете да събирате за следващи подаръци!

Контакт+ е програма на Шнайдер Електрик България за 
лоялни клиенти. Ако сте професионалист в областта на 
електроисталациите, Контакт+ е точно за вас. Събирайте 
точки с всяка покупка и ги разменяйте за подаръците от 
този каталог. 



Weidmuller Клещи резачки
с двукомпонентна дръжка с дължина 
165 mm. Специална инструментална 
стомана за рязане на медни и алуминиеви 
кабели.

2888 точки

Knipex Мултифункционални 
клещи
VDE изолирани до 1000V, 200 mm клещи за 
електрически и монтажни дейности, 
подходящи за финни и прецизни действия. 

3666 точки

Knipex  Клещи за кримпване
с двукомпонентна дръжка - RJ 11/12 
(6-poles) 9.65 mm, RJ 45 (8-poles) 11.68 mm, 
190 mm.

3666 точки

GARANT Клещи комплект  
VDE изолирани до 1000V, комбинирани 
180 mm, резачки 160 mm, човки 200 mm, 
зачиствачки 

5333 точки

PB Swiss Tools Отвертки 
комплект 
прави 2.5/3.5/4/5.5, кръстати PH1/2, VDE 
изолирани до 1000V съгласно EN 60900 / 
VDE 0682. Изтънена ръкохватка, лесна за 
захват Santoprene® повърност.

5333 точки
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Срокът за доставка на подаръците зависи от отделния доставчик.



GT-Line Колан с 
джобове за 
инструменти
за подреждане на широка гама 
от инструменти, израборен от 
водоустойчива найлонова 
материя. Не включва 
инструментите.

2888 точки

PARAT Куфар 
изработен от полипропилен. Здрав и 
удароустойчив в комплект с органайзер.

6999 точки

Victorinox 
Мултифунционален нож 
с 10 функции и фенер 60 L.

3333 точки

LED челник 
с ластик и характеристики - сила на осветеност 
60 lumen/, тегло 114 gr., батерии 3 бр., диапазон на 
осветяване 31 m, работно време 62 ч.

3333 точки



GARANT  Комплект 
инструменти  
1/4"- 41 части. Куфарчето е 
изградено от здрава ABS 
пластмаса. Инструментите 
са изработени от хром 
легирана стомана. Всички 
инструменти са здраво 
закрепени за лесен достъп в 
специално отлята PUR пяна. 

15 555 точки

GARANT Универсален  
комплект инструменти
20 броя. Модулна кутия със 
здрава ABS пластмаса. Всички 
инструменти са здраво закрепени 
за лесен достъп в специално 
отлята PUR пяна.

15 555 точки

HEDI Удължител
25 m дължина. Характеристики - защита 
от прегряване, дръжка за носене за 
удобен и лесен транспорт.

5333 точки

Срокът за доставка на подаръците зависи от отделния доставчик.
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HOLEX Комплект 
инструменти  
148 броя - 1/4 "+ 3/8" + 1/2", 
Изработени са от хром-ванадиева 
стомана.

22 555 точки

Premium brands
Професионален комплект 
електромонтажни 
инструменти   
от 29 бр. в несесер. VDE изолирани до 

1000 V. 

28 888 точки

Работен гащеризон и яке

2333 точки

Zarges Алуминиева стълба 
с платформа в работната зона за 
по-голяма стабилност. Характеристики -
тегло 6 kg, височина 1,44 mm, работна 
зона 2,70 mm, товароносимист 150 kg.

18 888 точки



AEG Компактен ъглошлайф  
1200 W Ø 115 mm / Ø 125 mm. Захранващ 
кабел 4 m, прахозащитни лагери и ключ. 
Главата може да се завърта на стъпки от 
90° за лява и дясна ръка на работа.

15 555 точки

AEG Акумулаторен 
винтоверт 
12V/2.0Ah: бързосменяем патронник 
1,0-10 mm, две скорости 0-35/1500RPM 
максимално усилие 34N/m, тегло 1,1 kg.

13 888 точки

AEG Ударна бормашина
750W с вграден метален блок за 
изключително висока стабилност, въртящ 
момент 58N/m. Патронник 1.5 - 13 mm, тегло 
2,6 kg.

22 555 точки

AEG Перфоратор  
1010 W, сила на удара 2.8J и патронник 
SDS +, тегло 2,8 кг, антивибрационен и мек 
захват за максимален комфорт на 
потребителя. 

28 888 точки

Срокът за доставка на подаръците зависи от отделния доставчик.
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Батерия APC
Мобилно зарядно устройство APC – 
5000mAh  Li – polymer, черно или бяло

2333 точки

GPS Навигатор
GARMIN 

16 666 точки

iPad Air 2
16 GB

38 888 точки

Dakine Раница ATLAS 25L – 
INDEPENDENT
Подходяща за свободното време, с 
голямо основно отделение и джоб с мека 
подплата за слънчеви очила. Обем: 25 l. 
Размери: 49 x 30 x 20 cm.

3888 точки



5999 точки

9999 точки
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50 лв.
professional sportshops

2 ваучера за подарък 
Sport Depot на обща 
стойност 150 лева
 

Използването на ваучера за подарък 
се извършва в цялата мрежа магазини  
на Sport Depot в България през 
означения върху него период. 

Може да се използва само за покупка 
със същата или по-голяма стойност 
от номиналната стойност на ваучера. 

Не важи за намалени продукти или 
продукти на промоция.

www.sportdepot.bg 100лв. professional sportshops

Ваучер за подарък ИКЕА 
на стойност 250 лева. 

Ваучерът за подарък ИКЕА важи за 
магазин ИКЕА София и ИКЕА 
Център за поръчки Варна.

Наличността по Ваучера може да 
бъде използвана за цялостно или 
частично заплащане на цената за 
покупките ви. 

Ваучерът важи 36 месеца от 
датата на издаването му. 

Ваучерът не важи за онлайн 
пазаруване. 

Срокът за доставка на подаръците зависи от отделния доставчик.
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8888 точки 15 888 точки

За 1 нощувка За 2 нощувки

Ваучер за подарък 1 или 2 нощувки в RIU Pravets Resort 

Включва съответния брой нощувки в двойна стая с изглед към езерото и голф клуба, с 
включена закуска и вечеря на бюфет за двама, ползване на басейн, фитнес и термална 
зона на Спа център, паркинг и интернет. 

Валидност до 3 месеца от датата на издаване, като ваучерът не е валиден за дни на 
национални празници и за периоди, в които хотелът има специални предложения. 

Резервациите са според заетостта на хотела. 



Условия на участие - Извлечение

Организатор на Програмата „Контакт+” е „Шнайдер Електрик България” 
ЕООД. 
Право на участие имат всички „Инсталатори” - търговски дружества, 
еднолични търговци  и частни лица, притежаващи регистров номер БУЛСТАТ, 
които вграждат електрооборудване на Шнайдер Електрик България ЕООД в 
електрически инсталации или табла. 
„Контакт+” се организира и провежда на цялата територия на Република 
България в магазини, регистрирани като партньори в Програмата.
В Програмата участват всички продукти, произвеждани, доставяни и 
продавани от Шнайдер Електрик България ЕООД в точките на продажба с 
изключение на оборудване за средно напрежение.
Регистрираните участници събират точки, срещу които имат право да 
получат по свой избор подарък от настоящия каталог.  
Всеки подарък се получава срещу набирането на определен брой точки, 
посочен в този каталог на сайта на програмата: 
www.contactplus-bg.schneider-electric.com или чрез приложенията на 
Програмата за мобилни смарт устройства.
Една точка се приобива на сметката на Участник за всеки пълен лев покупка 
от продажната цена без ДДС, от участваща в Програмата точка на 
продажба.
Натрупаните точки не са ограничени с максимален брой, но са ограничени с 
краен срок на валидност. Две години след регистрацията на участник в 
Програмата натрупаните точки трябва да се изразходват или автоматично 
се нулират.
Предлаганите подаръци са валидни до изчерпване на количествата, като  
Шнайдер Електрик България ЕООД си запазва правото да променя артикулите 
в каталога и на уеб сайта на програмата, при спазване на 
законодателството на Р България.
Срокът на доставка и наличността на всеки от подаръците зависи от 
конкретния доставчик. Гаранцията за работата на продуктите и качеството 
на предлаганите услуги са изцяло за сметка на всеки един от доставчиците.
Замяната на обявените подаръци срещу пари или други облаги е забранена. 
След като бъде поръчан от уеб сайта на Програмата, подаръкът може да 
бъде получен на: адреса на Участника, при Партньор в програмата или в офис 
на Шнайдер Електрик България ЕООД. Поръчката на подарък в уеб сайта на 
Програмата може да се извършва само от Участника, или с негово знание, от 
упълномощено лице. 
Програмата е безсрочна. Шнайдер Електрик България ЕООД има правото да 
прекрати програма „Контакт+”, като в случай на взимане на такова решение, 
се задължава да уведоми всички регистрирани Участници.

С включването си към Програмата Участниците приемат настоящите 
условия.
Пълните общи условия на Контакт+ може да намерите на сайта на 
програмта - www.contactplus-bg.schneider-electric.com
Шнайдер Електрик България си запазва правото да променя офертите в този 
каталог.

www.contactplus-bg.schneider-electric.com 
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На един клик разстояние!

Проверете точките си на 

www.contactplus-bg.schneider-electric.com 

или сканирайте QR кода и проверете веднага!

Потърсете ни в:

0700 11 020 - линия за 
обслужване на клиенти 
(на цената на един 
градски разговор)

гр. София, ж.к."Младост" 4, 
Бизнес парк София 1, Офис сграда 4, ет. 6
e-mail: csc@schneiderelectric.bg; 
www.schneider-electric.bg


