
Regulament de desfasurare pentru concursul 
“Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch Verde” 

organizat pe postul de radio Europa FM 
 
 

Articolul 1. Organizatorii Concursului 
 
Societatea SC ROBERT BOSCH SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Horia Macelariu, nr. 30-34, jud. 
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/7601/1994 , cod unic de inregistrare 
RO5541546, cont RO45CITI0000000724883001, deschis la CITIBANK, reprezentata de Dnul. MIHAI 
BOLDIJAR in calitate de Director General şi Dna. KARLA MAFTEIU in calitate de Director Economic, 
denumita in continuare ORGANIZATOR,  
si 
Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A.,  cu sediul în Bucureşti, Str. Horia 
Macelariu, 36-38 sector 1, înscrisa în Registrul Comerţului sub numarul J40/3402/1999, CUI: RO 
11717605, denumita in continuare CO-ORGANIZATOR, detinatoare a postului de radio Europa FM 
organizeaza in perioada 13-24 martie 2017 concursul intitulat “Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu 
Bosch Verde” , prin intermediul postului de radio Europa FM, in conditiile stabilite prin prezentul 
Regulament. 
 
 Organizatorii pot schimba sau modifica conceptul si formatul concursului ori de cate ori 
considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica si/sau 
de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror 
mijloace mass-media. 
 Prezentul concept si format al concursului reprezinta obiect al dreptului de autor al 
organizatorilor, fiind ocrotit conform prevederilor Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si 
drepturile conexe. 
 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, Societatea 
SC ROBERT BOSCH SRL si societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A. au obligaţia 
de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale 
furnizate de participantii la promotie.  
 Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A. este operator de date cu 
caracter personal, fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter 
personal sub numarul 11148. 

Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și 
obligatorie pentru participanti.  

 
Articolul 2. A. Organizarea si mecanismul concursului 
 
2.1 Concursul intitulat”Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch Verde” se desfasoara in perioada 
13-24 martie 2017, prin intermediul postului de radio Europa FM, in cadrul emisiunii „Desteptarea” 
cu George Zafiu si Vlad Petreanu, desfasurata in intervalul orar: 07:00 – 10:00, de luni pana vineri, 
cate 1(un)concursurs/zi. 
2.2 Pentru a putea participa la concurs, ascultatorii Europa FM trebuie: 
- sa asculte in fiecare zi programul Europa FM in zilele si tronsoanele mentionate in art.2.1. 
- la semnalul de concurs sa trimita un SMS, intr-un interval de timp dat de 10 minute, la numarul 
1769 (SMS cu tarif normal, valabil in retelele de telefonie mobila Vodafone, Orange, Digi si 
Telekom) cu textul “CASA” sau “GRADINA”(se accepta scrierea celor doua cuvinte cu/si fara 
diacritice), în functie de locul pe care vrei să-l transformi,urmat denumele si orasul participantului. 



Sunt inscrisi in concurs doar participantii care au trimis sms-uri valide ce au fost receptionate de 
catre Europa FM. 
-Dupa expirararea celor 10 minute de la semnalul de concurs, prin tragere la sorti realizata prin 
intermediul unui soft specializat apartinand Europa FM, se va alege un SMS castigator dintre 
mesajele valide inscrise in concurs. Prezentatorii emisiunii “Desteptarea”vor apela in direct autorul 
mesajului selectat care va povesti in direct planul de transformare al casei sau gradinii sale si, 
ulterior este premiat. Daca participantul ales nu raspunde la telefon, acesta este declarat 
necastigator, urmand a se realiza o alta tragere la sorti si preluat un alt ascultator in direct 
- participantii au sansa sa castige in perioada mentionata la art. 2.1 cate un premiu zilnic per 
concurs constand intr- o(un)scula electrica/ aparat de masura digitala de la Bosch Verde 
potrivit(a) pentru planul personal de transformare a casei sau gradinii. 
2.3.Ascultatorii Europa FM se pot inscrie cu mai multe sms-uri, in timpul alocat conform art. 2.2. 
2.4.In perioada 13-24 martie 2017, se vor organiza 10(zece) concursuri in total, conform cu 
planificarea de la punctul 2.1. 
 
Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare. 
 
3.1 La concursul intitulat “Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch Verde”, poate participa orice 
persoana fizica, care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in 
Romania.  
3.2 Inscrierea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre 
participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate 
datele furnizate de catre acestia. Organizatorul concursului va face publice numele castigatorilor si 
castigurile acordate. 
3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre 
oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza . 
3.4 Participarea la concursul “Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch Verde” implica acceptarea 
neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele 
filmate cu acestia sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre 
organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor 
si castigatorilor.  
3.5 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorilor, rudele 
angajatilor organizatorilor pana la gradul 2, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 2 
apartinand tertelor societati  implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat 
“Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch Verde”. 
 
Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs 
 
4.1 In cadrul concursului se acorda 10(zece) premii zilnice. 
Un premiu zilnic consta intr- o(un) scula electrica/aparat de masura digitala dintre cele oferite in 
concurs din gama Bosch Verde, la alegerea castigatorului si potrivita planului de transformare a 
casei sau a gradinii sale. 
Din gama oferita in concurs fac parte oricare din produsele din categoriile urmatoare: scule 
electrice, aparate de măsură digitale, scule electrice de grădină sau maşini de curaţat de înaltă 
presiune, aflate pe website-ul: https://www.bosch-do-it.com/ro/ro/me%C5%9Fteri/pagin%C4%83-de-

start/index.jsp, in valoare de maximum 1.142 lei (pret recomandat de piata cu TVA inclus)/premiu. 
Din categoria “Scule electrice de bricolaj Bosch Verde” castigatorii isi pot alege una din 
urmatoarele variante puse la dispozitie, mai jos: 

a. Maşină de găurit/înşurubat cu acumulator PSR 1440 LI-2; Pret recomandat de piata 579 
LEI(valoare cu TVA inclus). 



b. Maşina de găurit cu percuţie Bosch PSB 650 RE; Pret recomandat de piata 369 LEI(valoare cu 
TVA inclus). 

c. Sculă electrică multifuncţională PMF 220 CE; Pret recomandat de piata 449 LEI(valoare cu 
TVA inclus). 

d. Ferăstrău pendular Bosch PST 800 PEL; Pret recomandat de piata 449 LEI(valoare cu TVA 
inclus). 

e. Sistem de pulverizare fină Bosch PFS 3000-2; Pret recomandat de piata 549 LEI(valoare cu 
TVA inclus). 
 

Din categoria “Aparate de masura digitale Bosch Verde” castigatorii isi pot alege una din 
urmatoarele variante puse la dispozitie, mai jos: 

a. Nivelă laser cu linii în cruce Quigo; Pret recomandat de piata 286 LEI(valoare cu TVA inclus). 
b. Telemetru cu laser PLR 50 C; Pret recomandat de piata 667 LEI(valoare cu TVA inclus). 
c. Nivelă laser autonivelantă cu linii la 360° PLL 360; Pret recomandat de piata 718 LEI(valoare 

cu TVA inclus). 
 
Din categoria “Scule electrice de gradina si aparate de spalat cu presiune” castigatorii isi pot alege 
una din variantele puse la dispozitie, mai jos:  

a.  Maşină de curăţat cu înaltă presiune Bosch Aquatak 35-12 cu set de spalare auto; Pret 
recomandat de piata 551 RON (valoare cu TVA inclus) 

b. Maşină de tuns iarba Rotak 40 Bosch; Pret recomandat de piata 1142 LEI(valoare cu TVA 
inclus). 

c. Trimmer de gazon Bosch ART 30 Auto trimmer, 2x3m line Bosch pentru tăiere de înaltă 
performanţă, cu o alimentare automată şi fără probleme a firului; Pret recomandat de piata 
391 LEI (valoare cu TVA inclus). 

Descrierea detaliata a produselor se gaseste in Anexa 1. A acestui regulament.  
 
Valoarea totala a premiilor poate fi de minimum de 2860 lei(valoare cu TVA inclus) si maximum de 
11420 lei (valoare cu TVA inclus). 
 
4.2 Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant Europa FM, in termen de maxim 10 zile 
lucratoare de la castigarea premiilor, pentru a primi toate detaliile necesare validarii premiilor. 
4.3. Ascultatorii care participa o data la concurs si castiga unul dintre premiile mai sus mentionate, 
nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul castigarii premiului. 
 
Articolul 5. Taxe si impozite. Acordarea premiilor 
 
5.1. Pe baza informatiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale castigatorilor, 
premiile vor fi distribuite de catre Organizator. Premiul va fi trimis print-o firma de curierat la adresa 
comunicata de acestia.In situatia refuzului din partea castigatorului de a semna documentele de 
predare-primire a premiului si comunicarea unei copii xerox dupa C.I/B.I, acesta nu se mai acorda. 
Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcinaorganizatorului. 
5.2. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii trebuie sa transmita o copie a CI/ BI catre Co-
Organizatorul Europa Fm in termen de maxim 5 zile de la luarea la cunostinta despre castigarea 
premiului. Dupa expirarea acestui termen, castigatorul pierde dreptul de a-si mai revendica premiul.  
5.3. In cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor constand in vouchere de 
cumparaturi sau produse cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte si  premiile nu pot fi 
cedate catre terti.Revendicarile  nejustificate  de  premii,  falsurile  si  plangerile  dovedite  ca  fiind 
neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.   



5.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea acordarii premiului in situatia in care datele de 
contact ale castigatorului(numele, prenume, telefon, adresa completa) nu sunt cele comunicate 
catre Europa FM.  
5.5. Produsele acordate drept premiu, aflate in perioada de valabilitate la momentul acordarii lor 
castigatorului, nu vor pot face obiectul unor reclamatii de produs.  
5.6. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat de catre castigatori 
pentru  premiile obtinute in conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal.   
5.7. Cu exceptia prevederilor de mai sus, Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe sau a 
altor obligatii financiare legate de premiile oferite.  
5.8  Participantilor  la  concurs nu  le  sunt  impuse  nici  un  fel  de  cheltuieli  directe  sau indirecte 
suplimentare. 
 
Articolul 6. Dreptul de contestatie. Litigii 
 
6.1 Participantii inregistrati la concursul intitulat “Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch 
Verde”pot exercita un drept de contestatie referitor la desemnarea castigatorului, in termen de 24 
ore, dupa desemnarea castigatorului, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail pusa la 
dispozitie de catre organizator pentru concurs, anume sesizari.concursuri@europafm.ro., impreuna 
cu datele de contact (adresa, nume si prenume complet, act de identitate cu toate datele aferente). 
6.2 Contestatia inregistrata in termenulprevazut la art. 6.1, se judeca de catre o comisie desemnata 
de organizator, in termen de maxim 72 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind 
trimis prin e-mail, afisat atat la sediul Europa FM cat si pe adresa de internet – www.europafm.ro. 
6.3.In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea unui castigator si sa 
confere premiul altuia, acesta va fi anuntat pe post imediat dupa deliberare.  
6.4 In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in imposibilitate transmiterea unui 
raspuns, Organizatorii vor face dovada transmiterii acestuia prin intermediul raportului de 
expediere prin e-mail generat automat de programul folosit. 
6.5In cazul admiterii contestatiei, se invalideaza castigatorul si se continua concursul, din punctul in 
care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat. 
6.6. In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de 
solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti 
competente din Romania, respectiv de la sediul organizatorului. 
 
Articolul 7. Dispozitii finale 
 
7.1 Organizatorii nu sunt  responsabili de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul 
desfăşurării concursului, acestea fiind considerate ca si cauze exoneratoare de raspundere. Astfel, 
organizatorii nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, 
cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect neprimirea 
SMS-ului expediat etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a 
tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect neprimirea 
SMS-ului expediat etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc. 
7.2 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizatori pe parcursul derularii 
concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la producerea 
acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament. 
7.3 Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe site-ul www.europafm.ro si prin punerea sa 
la dispozitia oricarui interesat, in mod gratuit, la sediul Europa FM din Str. Horia Macelariu 36 - 38, 
Sector 1, Bucuresti.  
7.4. În cazul in care Organizatorii constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat 
condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorii îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula 



oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorii să datoreze vreo 
despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorii constată asemenea 
situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorilor 
valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de catre acestia în legătură cu aceasta. 
7.5. Organizatorii sunt îndreptăţiti să ia toate măsurile necesare în caz de orice tentativă care ar 
putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii. Încercarea de fraudă va rezulta în 
descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. 
În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de 
premii, Organizatorii au dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza 
dovezilor existente. 
7.6 Prin inscrierea la concursul desfasurat pe Europa FM, care are calitatea de operator de date cu 
caracter personal conform prevederilor Legii nr.677/2001, participantii isi dau acordul expres si 
neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a organizatorului. Organizatorii 
garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor inscrisi la concurs. 
Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in conformitate cu prevederile Legii 
nr.677/2001 are urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces la date 
(art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14) si dreptul la opozitie (art.15). 
7.7. Participantii inscrisi la concurs au dreptul de a obtine din partea organizatorului, la cerere si in 
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu 
prelucrate de acesta, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime 
legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu 
exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, 
printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale. 
7.8. Prin participarea la concursul intitulat “Fă-ţi primăvară în casă şi grădină cu Bosch Verde” la 
Europa FM,participantii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie 
folosite de organizator/co-organizator, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, 
noi oferte, informatii despre noi promotii ale organizatorului, mesaje publicitare si de marketing, 
fara alte obligatii din partea organizatorului.  
 
 
 
Organizatori         Data: 
 
SC ROBERT BOSCH SRL       09.03.2017   
          
EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL - R S.A.  
  



CATEGORIEDenumire produs Imagine Descriere Specificatii tehnice Cod produsPret 
recoman
dat de 
piata cu 
TVA 
inclus

PSR 1440 LI-2 - Maşină de 
găurit/înşurubat cu acumulator, 
potrivita pentru toate sarcinile 
casnice de insurubare si gaurire 

Cea mai manevrabilă din clasa sa datorită 
tehnologiei acumulatorilor litiu-ion
Dispare efectul de memorie, nu se 
autodescarcă: întotdeauna gata de utilizare 
datortiă tehnologiei acumulatorilor litiu-ion
Durată de viaţă foarte îndelungată a 
acumulatorilor litiu-ion schimbabili graţie 
Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Tensiunea acumulatorului: 14,4 V
Turaţie de mers în gol, treapta 1-a, de la: 
0 rot/min
Turaţie de mers în gol, treapta 1-a, până 
la: 400 rot/min
Turaţie de mers în gol, treapta a 2-a, până 
la: 1.350 rot/min
Moment de rotaţie, maxim: 34,0 Nm
Moment de torsiune maxim înşurubare 
dură/moale, de la: 17 Nm
Moment de torsiune maxim înşurubare 
dură/moale: 34 Nm
Trepte ale momentului de torsiune: 20 
Treptele suplimentare: 1 
Mandrine: Mandrină rapidă 10 mm 
Greutatea maşinii cu acumulator: 1,15 kg
Ø şuruburi până la: 8 mm
14,4 V
Tehnologia acumulatorilor litiu-ion
Angrenaj cu 2 trepte
Utilizare: înşurubare / găurire
Softgrip
Lampă de lucru integrată

06039A3020 579

Maşina de găurit cu percuţie 
universală PSB 650 RE de la 
Bosch

Posibilităţi nelimitate. O maşină: nici 
executarea găurilor de diametre foarte mari 
şi solicitările ridicate de putere precum şi o 
formă constructivă compactă cu softgrip şi 
greutate redusă nu reprezintă o problemă
Motor de mare randament de 650 W şi un 
diametru de găurire de 14 mm în beton - 
cu ajutorul acestuia se execută cu uşurinţă 
şi lucrările dificile
Sistem electronic Bosch: preselecţia şi 
reglarea turaţiei printr-o rozetă de reglare şi 
un comutator cu buton - pentru lucrul 
adaptat la structura materialului, cu reglare 
fină a vitezei de lucru, de exemplu pentru 
găurirea suprafeţelor netede şi înşurubarea 
de şuruburi

Putere nominală: 650 W
Putere utilă: 338 W
Moment de rotaţie, maxim: 9,0 Nm
Turaţie de mers în gol, de la: 50 rot/min
Turaţie la mers în gol, până la: 3.000 
rot/min
Număr percuţii: 48.000 percuţii/min
Greutatea maşinii: 1,9 kg
Diam. max. găurire beton: 14 mm
Diam. max. găurire oţel: 12 mm
Diam. max. găurire lemn: 30 mm
Mandrină rapidă
Press+Lock Bosch
Preselecţia turaţiei
Funcţionare dreapta-stânga
Sistem electronic Bosch
Softgrip
Utilizare: înşurubare / găurire / găurire cu 
percuţie
PM/autorizare brand

0603128007 369

PMF 220 - Meşterul bun la 
toate: scula multifunctionala  
pentru debitare, tăiere, frezare, 
şlefuire.

Asistent cu utilizare flexibilă printr-o 
multitudine de accesorii inovatoare Bosch 
Starlock
Schimbarea confortabilă şi fără efort a 
tuturor accesoriilor datorită adaptorului 
magnetic al sculei cu şurub universal
Respectarea unei adâncimi exacte de 
tăiere cu ajutorul limitatorului de reglare a 
adâncimii în 4 trepte

Putere nominală: 220 W
Putere utilă: 130 W
Turaţie de mers în gol, de la: 15.000 
rot/min
Turaţie la mers în gol, până la: 20.000 
rot/min
Unghi de oscilaţie stânga/dreaptarechts: 
2,8 °
Greutate: 1,1 kg
Unghi de oscilaţie
Sistem electronic Bosch
Produs Master
Denumire produs principal: De bază 
Categorii de accesorii potrivite: 200665 
Categorii de accesorii potrivite: 201449 
PM/autorizare brand
EU

0603102020 449

Ferăstrăul vertical universal 
PST 800 PEL de la Bosch: cu 
înaltă precizie 

Putere nominală: 530 W
Putere utilă: 290 W
Număr de curse la mersul în gol, de la: 
500 curse/min
Număr de curse la mersul în gol, până la: 
3.000 curse/min
Placă de bază: Oţel 
Greutatea maşinii: 2,0 kg
Adâncime de tăiere în lemn: 80 mm
Adâncime de tăiere în oţel: 5 mm
SDS Bosch
Low Vibration Bosch
Sistem electronic Bosch
Pendulare
CutControl Bosch
Reglarea suflării aerului
Tool-Box (ladă de scule)
Softgrip
PM/autorizare brand

06033A0101 449

Sistemul de pulverizare PFS 
3000-2 cu utilizare foarte 
confortabilă pentru toate 
proiectele de vopsire (pereti, 
garduri, mobilier etc)

Tehnologie ALLPaint: pulverizare uşoară a 
tuturor tipurilor de vopsele.
Sistem SDS practic pentru umplere rapidă 
şi curăţare uşoară
Rezervor de vopsea ConstantFeed pentru 
alimentarea uniformă cu vopsea și în cazul 
lucrului deasupra capului sau aproape de 
sol

Putere nominală: 650 W
Capacitate de pompare, de la: 300 ml/min
Aplicare vopsea (suprafaţă): 2 m²
Aplicare vopsea (timp): 1 min
Volum rezervor: 1.000 ml
Greutatea maşinii: 2,8 kg
Lungime furtun: 2,0 m
SDS Bosch
Portabil
SprayControl Technology
Duză de vopsea în 3 trepte
PM/autorizare brand

0603207100 549

SCULE 
ELECTRIC

E DE 
BRICOLAJ

Anexa 1. Descrierea detaliata a produselor participante in concurs 
 
Categoria – Scule electrice de bricolaj Bosch Verde 

 
 
  
 

 



Categoria Scule electrice de gardina si masini de spalat cu inalta presiune 
 

 
        
  

Denumire produs Imagine Descriere Specificatii tehnice Cod produs Pret 
recoman
dat de 
piata cu 
TVA 
inclus

Maşină de curăţat cu înaltă 
presiune Aquatak 35-12 cu set 
de spalare auto; Soluția de 
curățare comodă pentru casă, 
curte sau masina

Putere de curăţare inovatoare pin duza 3 în 
1
Roţi stabile şi mâner Easy-Fold pentru 
manevrare fără probleme şi depozitare cu 
economie de spaţiu
Eficientă energetic graţie funcţiei Autostop

Puterea motorului: 1.500 W
Presiune maximă: 120 bari
Debit maxim: 350 l/h
Temperatură maximă admisie: 40 °C
Lungimea cablului: 5 m
Lungime furtun: 5 m (PVC) 
Greutate (fără accesorii): 5,5 kg
Duze: Duză 3 în 1 
Duze: Duză 90° 
Duze: Duză înaltă presiune pentru 
detergent 
Tambur furtun: Manual 
Depozitare pentru toate 
accesoriile/furtun/cabluri
Nipluri cu conectare simplă şi rapidă
Filtru de apă
Mâner pliabil
Sistem auto-stop

06008A7102 551

Maşină de tuns iarba Rotak 40 
Bosch, calea cea mai simplă şi 
mai comodă spre obţinerea 
unui gazon perfect.

Excelente performanţe de tăiere şi 
colectare a materialului vegetal tăiat 
datorită cuţitului din oţel călit şi tehnologiei 
inovatoare cu flux de aer.
Finisare perfectă: noul sistem Powerdrive 
+ dezvoltă un cuplu constant ridicat în orice 
condiţii de lucru.
Ergonomie perfecţionată datorită 
mânerelor Ergoflex cu certificat AGR.

Puterea motorului: 1.700 W
Moment de torsiune: 22 Nm
Lăţime de tăiere: 40 cm
Sistem de tăiere: Cuţit din oţel călit şi 
şlefuit 
Greutate: 12,6 kg
Volum colectare iarbă: 50 l
Înălţime de tăiere, de la: 20 mm
Înălţime de tăiere, până la: 70 mm
Reglarea înălţimii de tăiere: de 6 ori 
Tip mâner: „Ergoflex-System“ 
Motor Powerdrive
Pieptene de gazon
Mâner de transport integrat
Protecţie la suprasarcină motor
QuickClick
LeafCollect
Categorii de accesorii potrivite: 200738 
PM/autorizare brand

06008A4204 1142

Trimmer de gazon Bosch ART 
30  Auto trimmer, 2x3m line 
pentru tăiere de înaltă 
performanţă, cu o alimentare 
automată şi fără probleme a 
firului

Sistemul de alimentare automată a firului 
reduce la minimum necesitatea de 
gestionare a firului
Cu un singur clic, faceţi trecerea de la 
modul de tundere la modul de tăiere a 
marginilor
Reglare a înălţimii, cu un singur clic

Putere motor: 550 W
Diametru de tăiere (fir): 30 cm
Reglarea înălţimii, de la: 80 cm
Reglarea înălţimii, până la: 115 cm
Sistem de tăiere: Bobină cu fir 
Viteză de tăiere: 9.500 rot/min
Bobină, grosime fir: 1,6 mm
Bobină, lungime fir: 6 m
Greutate: 2,8 kg
Cadru de protecţie pentru plante
Tăiere de margini verticale 90°
Categorii de accesorii potrivite: 171469 
Categorii de accesorii potrivite: 200743 
PM/autorizare brand

06008A5400 391



Categoria aparate de masura digitale Bosch Verde  
 

 

CATEGORIEDenumire produs Imagine Descriere Specificatii tehnice Cod produsPret 
recoman
dat de 
piata cu 
TVA 
inclus

Nivelă laser cu linii în cruce 
Quigo

Proiectează simultan o linie laser orizontală 
şi alta verticală
Alinierea automată - întotdeauna 100% 
drept
Poziţionare flexibilă datorită clemei 
multifuncţionale din pachetul de livrare 
MM2

Domeniu de lucru, aprox.: 10 m
Diodă laser: 635 nm
Clasa laser: 2 
Timp de autonivelare, normal: 6 s
Domeniu de nivelare, semn: ± 
Domeniu de nivelare, valoare: 4 °
Precizie, semn: ± 
Precizie, valoare: 0,8 mm/m
Filet stativ: 1/4" 
Greutate: 0,22 kg
Număr baterii: 2 
Tip baterie: 1,5 V LR03 (AAA) 
PM/autorizare brand
EU

0603663521 286

Telemetru cu laser PLR 50 C 
pentru masurarea precisa a 
distantelor, suprafetelor si 
volumelor 

Măsurare precisă a distanţelor de până la 
50 m cu tehnologia laserului
Documentare comodă a rezultatelor de 
măsurare prin Bluetooth® cu aplicaţia 
Bosch PLR measure&go
Concept de operare autoexplicativă cu 
touchscreen şi display color de înaltă 
calitate

Diodă laser: 635 nm
Clasa laser: 2 
(1) Domeniu de măsurare: 0,05 m
(2) Domeniu de măsurare: 50,00 m
Precizie de măsurare, semn normal: ± 
Precizie de măsurare, valoare normală: 
2,0 mm
Timp de măsurare, valoare normală: 0,5 s
Timp de măsurare, maxim: 4 s
Număr baterii: 3 
Tip baterie: 1,5 V LR03 (AAA) 
Deconectare automată: 5 min
Greutate: 0,13 kg
Calcularea suprafeţelor şi volumelor
Adunare, scădere
Măsurare continuă
Funcţie Pitagora
Măsurarea lungimilor
PM/autorizare brand

0603672220 667

Nivelă laser autonivelantă cu linii 
la 360° PLL 360

Linie orizontală perfect nivelată la 360° - 
aliniere precisă şi fără eroare a obiectelor 
în întreaga încăpere
Autonivelarea automată în câteva secunde 
garantează lucrul rapid şi fără erori
Linii laser precise şi foarte vizibile

Diametru sector de lucru: 20 m
Diodă laser: 635 nm
Clasa laser: 2 
Timp de autonivelare, normal: 4 s
Domeniu de nivelare, semn: ± 
Domeniu de nivelare, valoare: 4 °
Precizie, semn: ± 
Precizie, valoare: 0,4 mm/m
Filet stativ: 1/4" 
Greutate: 0,50 kg
Număr baterii: 4 
Tip baterie: LR6 (AA) 1,5 V 
Produs Master
Denumire produs principal: De bază 
PM/autorizare brand

0603663020 718

Aparate de 
masura 
digitale


