Program de fidelizare dedicat partenerilor
electricieni, instalatori și constructori

Despre program
mySchneider Rewards este un program prin care le recunoaştem
meritele partenerilor noştri electricieni, instalatori şi constructori care
achiziţionează şi care implică în proiectele lor produse Schneider
Electric.
Faptul că alegi produsele Schneider Electric pentru proiectele tale e o
dovadă a încrederii în produsele noastre. Îţi mulţumim şi preţuim acest
parteneriat!
Descoperă în continuare mySchneider Rewards, programul prin care
achiziţiile tale de produse Schneider Electric sunt răsplătite cu premii.

3 paşi
1. Te înscrii în program,
completând un formular pe
www.schneider-electric.ro/premii.

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

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

Cum te înscrii
Intră pe website-ul programului www.schneider-electric.ro/premii şi
completează formularul cu datele tale: nume, număr de telefon
mobil, e-mail, adresa de livrare a premiilor şi, foarte important,
CNP-ul tău sau CUI-ul societăţii comerciale pe care o reprezinţi, în
funcţie de cum faci de obicei achiziţiile de produse Schneider
Electric.

Dacă achiziţionezi produse Schneider Electric ca persoană
ﬁzică, îţi recomandăm să te înscrii utilizând CNP-ul.
Dacă achiziţionezi produse Schneider Electric pe ﬁrmă,
atunci înscrie-te ca persoană juridică folosind CUI-ul
societăţii comerciale pe numele căreia se emit facturile.

Cum acumulezi puncte?
Produsele Schneider Electric pe care le achiziţionezi din magazinele
participante, cu factura pe CUI-ul sau CNP-ul declarate în formularul
de înscriere, îţi 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
trimiţi coduri sau să înregistrezi facturile în program.
Urmăreşte campaniile noastre promoţionale şi poţi primi un număr
dublu de puncte la achiziţia produselor selectate.

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

Cum ştii câte puncte ai
acumulat
În orice moment al programului poţi vedea foarte uşor câte puncte ai
acumulat intrând pe website-ul www.schneider-electric.ro/premii şi
accesând contul tău cu CNP/CUI şi cu parola, pe care le-ai setat în
momentul înscrierii în program.
Poţi accesa contul tău de pe desktop sau telefonul mobil.

Cum comanzi premii
În orice moment al programului, în funcţie de câte puncte ai acumulat,
poţi comanda premii din lista disponibilă pe website.
În momentul comenzii, valoarea în puncte a premiului selectat se va
scădea din punctajul tău total, iar comanda de premiu va intra în ﬂuxul
de procesare pentru ca produsul ales să ajungă la tine în cel mai
scurt timp posibil.
Trebuie să ştii că poţi aloca un număr de puncte pentru a comanda
orice combinaţie de premii: un premiu de valoare mai mare sau mai
multe premii de valoare mai mică, atâta timp cât valoarea totală a
premiilor comandate nu depăşeşte punctajul acumulat de tine până la
momentul comenzii.

Premiile programului
100 puncte

Prelungitor cu
protecţie APC

Pantalon pieptar
CARL

Aparat de măsură
digital UNI-T
UT-201

Set scule pentru
electricieni 15 buc

Cleşte sertizare
universal Roline

Geantă pentru
scule Topex

Mini cleşte
ampermetric
digital de măsurat
Axiomet

Tichet cadou
100 lei*

*Îţi vei putea comanda acest premiu doar dacă eşti înscris ca persoană ﬁzică.

Premiile programului
200 puncte

Lanternă cu LED
Thorsman Mini

Telemetru laser cu
display şi boloboc

Set grătar
De Luxe

Trusă profesională
de scule, 108 piese

Card cadou
eMAG 200 lei

Prelungitor cu
tambur Well, 50 m

HP Deskjet Ink
Advantage
All-in-One

Tichet cadou
200 lei*

*Îţi vei putea comanda acest premiu doar dacă eşti înscris ca persoană ﬁzică.

Premiile programului
450 puncte

Mulinetă Shimano
Baitrunner

Multifuncţional
Canon Pixma

Coş picnic
Cilio Como

Scară telescopică
Svelt Xtend Mini

Geantă metalică
cu 13 scule

Espressor manual
Star-Light

Card cadou
eMAG 450 lei

Tichet cadou
450 lei*

*Îţi vei putea comanda acest premiu doar dacă eşti înscris ca persoană ﬁzică.

Premiile programului
1000 puncte

Televizor LED
Samsung, 80 cm

Tabletă Samsung
Tab A T580

Generator curent
monofazat

Tichet călătorii
BCD Travel
1000 lei

UPS APC
BACK-UPS RS
900VA/540W

Pachet Makita
maşină de găurit +
maşină
multifuncţională +
2 acumulatori +
încărcător + tool
set

Card cadou
eMAG 1000 lei

Tichet cadou
1000 lei*

*Îţi vei putea comanda acest premiu doar dacă eşti înscris ca persoană ﬁzică.

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

Ce produse îţi aduc premii
Toate produsele Schneider Electric îţi aduc puncte de ﬁdelizare, cu
condiţia ca acestea să ﬁe cumpărate din magazinele partenere
mySchneider Rewards.

Alte informaţii utile
NU se vor putea acumula puncte în următoarele situaţii:
Dacă produsele nu sunt cumpărate de la magazinele
partenere
Dacă pe factură nu sunt trecute CNP-ul sau CUI-ul
menţionat de tine în formularul de înscriere în program.

Dacă faci achiziţii pentru mai multe ﬁrme, poţi să-ţi faci mai multe
conturi pe website, cu ﬁecare CUI pe care ştii că îl utilizezi în
achiziţia de produse. Punctele aferente se vor acumula separat,
în ﬁecare cont – asta înseamnă că vei putea comanda premii din
ﬁecare cont, însă punctele nu se pot cumula între două conturi
diferite, de exemplu pentru comanda unui premiu de valoare mai
mare.

Trebuie să mai ştii că o comandă nu poate ﬁ anulată. Odată
plasată comanda, premiul va ﬁ trimis către tine conform
procedurii de livrare.

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

www.schneider-electric.ro/premii

