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Добре дошли в програмата за лоялност 
mySchneider Награди

Програмата за лоялност mySchneider Награди ви дава:

1.   Точки при всяка покупка, които да разменяте за подаръци от каталога
2.  Специални оферти
3.  Бърз достъп до новини и последни решения на Schneider Electric
4.  Инструменти и приложения, с които да развивате експертните 
  си знания
5.  Информация и консултация от нашия екип

Никога досега не е било толкова лесно да печелите - регистрирайте 
вашата фирма на www.schneider-electric.bg/nagradi

Пълните общи условия на mySchneider Награди и актуален каталог може да 
намерите на www.schneider-electric.bg/nagradi  
Шнайдер Електрик България си запазва правото да променя офертите в 
този каталог.
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880 
точки

300 
точки

Тениска с якичка
тъмнозелена или бяла
размери: М, L, XL

Шапка с козирка
тъмнозелена или бяла
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Раница
Раница Dakine Atlas 
25л. Спортна раница 
с мека подплата 
и множество 
отделения. 
Размери: 49х30х20 см.

Работен комплект - гащеризон и яке
размери: M, L, XL

3 888 
точки

2 333 
точки
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2 990 
точки

3 890 
точки

LED преносима лампа
Thorsman Mini 1,3W LED - презареждаща се лампа (с USB кабел) 
Живот на батерията: 50 000 часа

Работен LED челник
Thorsman Top-view 2.0W LED (с USB кабел) 
Живот на батерията: 50 000 часа
Безконтактно включване

Батерия APC
Мобилно зарядно 
устройство APC 
5000 mAh Li – polymer, 
черно или бяло

2 333 
точки

Apple iPad
Cell 32GB 
9.7” екран

39 888 
точки
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3 777 
точки

4 790
точки

Weidmuller 
клещи резачки
двукомпонентна 
дръжка с дължина 185 mm; 
специална инструментална 
стомана за рязане на медни и 
алуминиеви кабели

Knipex мулти-
функционални
клещи
VDE изолирани до 1000V; 
200 mm клещи за електрически и 
монтажни дейности; подходящи за 
фини и прецизни действия

3 990 
точки

6 290 
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

Garant клещи 
комплект
VDE изолирани до 1000V; 
комбинирани 180 mm; 
резачки 160 mm; човки 200 mm; 
зачиствачки

6 890 
точки

Отвертки
PB Swiss Tools отвертки 
комплект: прави 
2.5/3.5/4/5.5 кръстати 
PH1/2

6 290 
точки

Garant 
автоматични 
клещи
за снемане на изолация 
0,08 mm²÷6 mm²
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3 960
точки

3 990 
точки

Универсален 
инструмент 
за снемане на 
изолация
Knipex ErgoStrip®

0,2 mm²÷4 mm²

Fluke 
безконтактен 
фазоуказател

8 990
точки

8 990 
точки

Wera отвертки 
комплект
VDE 1000V 18 части

Holex лазерна 
ролетка
с обхват до 60 m

16 890
точки

26 990 
точки

Garant кримп-
ваща клеща 
и кабелни накрайници 
0,08 mm²÷6 mm² 
комплект в 
органайзер

AEG прободен 
трион 730W
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3 333
точки

GT- Line колан 
с джобове за 
инструменти
за подреждане 
на широка гама 
от инструменти; 
израборен от
водоустойчива 
найлонова материя; 
не включва 
инструментите

19 980
точки

18 990
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

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
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29 585
точки

34 799 
точки

Holex комплект
инструменти
148 броя - 1/4” + 1/2”; 
изработени са от 
хром-ванадиева 
стомана

Premium brands
професионален 
комплект
електромонтажни 
инструменти
29 бр. в несесер;
VDE изолирани до 1000 V

7 333 
точки

HEDI удължител
25 m дължина; защита 
от прегряване; дръжка за 
носене за удобен и лесен 
транспорт
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17 888
точки

18 588 
точки

AEG компактен 
ъглошлайф
1300 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

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.

28 588 
точки

36 222 
точки

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

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

Ваучер за подарък 2 нощувки в RIU Pravets Resort
• включва 2 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

17 890 
точки

11 999 
точки

Ваучер за подарък IKEA на стойност 250 лева. 
• ваучерът за подарък IKEA важи за 
 магазин IKEA София и IKEA 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 

6 999 
точки



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

www.schneider-electric.bg

На един клик разстояние!

Проверете точките си на 

www.schneider-electric.bg/nagradi

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


