
Reciclează și beneficiază de tehnologia Li-Ion CPC de la Hilti 
cu 2 ani FĂRĂ COSTURI și un discount suplimentar de 15% !

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.

Ofertă de reciclare 
2 martie - 30 aprilie 2015

Detalii la tel.:021-352.3000 sau www.hilti.ro
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Unic în lume, valabil și pentru acumulatorii 
Li-Ion CPC.
Uită tot ce știai despre garanție.
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Principalele avantaje ale pachetului de servicii "Hilti - Service pe viață" sunt:
• Control maxim al costurilor
 – Fără absolut nici un cost 1 sau 2 ani.
 – După aceea, limită maximă clară a costurilor de reparații.
• Procedură simplă și rapidă
 – Nu este nevoie de dovada cumpărării (adică de factură sau certificat de garanție dacă scula a fost cumpărată 
    de la Hilti România).
 – Procedura de obținere a ofertelor de reparații, supărătoare și consumatoare de timp, este de domeniul trecutului.
• Reparații rapide:
 – Durata medie a reparațiilor de este de 5 zile inclusiv transportul.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la:
T: +4021 352 3000; +4031 228 5555 | F: +4021 350 5181 sau la adresa www.hilti.ro

Beneficiezi de reparații complet 
gratuite pentru produsele Hilti pentru 
o perioadă de până la 2 ani de la data 
achiziționării

Aceasta include:
• colectare gratuită
• repararea defectelor
• serviciul de întreținere periodică
• livrare gratuită

După perioada FĂRĂ COSTURI,
valoarea MAXIMĂ a unei reparații va fi
30% din prețul de listă al sculei noi.

Dacă reparația costă mai puțin decât
valoarea maximă, clientul plătește 
DOAR COSTUL REAL al reparației – 
pe întreaga durată de viață a sculei Hilti.

Plus: FĂRĂ COSTURI 3 luni după fiecare 
reparație plătită; la fel ca în primul sau 
primii 2 ani. Nu se aplică mașinilor de 
tăiat cu diamant (ferăstraie, mașini cu 
motor termic).

Plus: Preţul transportului către Centrul 
de Reparaţii va fi suportat parţial de Hilti 
România. Livrare gratuită către client în 
termen mediu de 5 zile (termenul mediu 
include și durata transportului)

Garanție de fabricație pe viață Hilti
repară sau înlocuiește, gratis, toate
sculele cu defecte datorate 
problemelor de material sau de 
fabricație pe întreaga durată de viață 
a produsului.
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