VITEZĂ UNICĂ:
3 ZILE SAU
GRATUIT.
Hilti Tool Service

UNEALTA TA VA FI DIN NOU
FUNCŢIONALĂ MAI REPEDE
DECÂT ÎȚI POȚI IMAGINA.
La cumpărarea unei unelte Hilti primești
mai mult decât produsul în sine. Primești
și rapiditatea unică de reparație prin Hilti
Tool Service. În doar 3 zile* ai unealta înapoi,
reparată în centrul nostru de service Hilti,
echipat cu tehnologie de ultimă oră.

* termeni şi condiţii pe www.hilti.ro

Rapiditate unică:
Viteza face diferența!
Ai nevoie de unealta ta Hilti repede - de aceea noi ducem cursa reparației ta până la final şi
nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Deoarece deținem și controlăm întregul proces de
reparație, vei beneficia un serviciu complex și rapid de service. Reparația este gratuită dacă
durează mai mult de 3 zile lucrătoare de la colectarea sculei.
Simți adrenalina cu service-ul nostru rapid
· Procedură testată: 1 zi preluare, 1 zi reparație, 1 zi livrare
· Preluare şi livrare simplă de la faţa locului datorită parteneriatului nostru de încredere
cu firme de curierat
· Calitate maximă: reparațiile sunt realizate de tehnicieni Hilti calificați, instruiți și certificați
· Utilizare exclusivă a pieselor de schimb originale Hilti și complet în 3 zile*

Simplitate unică

Viteză unică

Sună la 021.352.3000 sau accesează
www.hilti.ro și noi ne ocupăm de restul.
De la preluare până la livrare la fața locului!
• Nu solicităm înregistrare sau dovada 		
cumpărării*
• Preluarea şi livrarea se fac prin intermediul
unuia din curierii de încredere cu care 		
colaborăm
• Utilizează aplicația Hilti Connect pentru
comanda de reparație. Un singur click și 		
comanda este preluată imediat.

• Dacă uneltele sunt preluate de către
Managerii de Zonă, nu vă mai putem
garanta cele 3 zile de returnare a 		
uneltei reparate
• Dacă uneltele sunt predate în Hilti 		
Center, acestea se vor lua in calcul 		
cu 1 zi în plus de la data introducerii
în sistem
• Dacă solicitați ofertă preliminară 		
pentru reparație nu vă mai putem
garanta cele 3 zile de returnare a 		
uneltei reparate.

Un singur click sau apel

Transparență unică

3 zile* sau gratuit.

*Pentru termeni și condiții
accesaţi www.hilti.ro.
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Beneficiază de service rapid!
Sună la 021.352.3000
Hilti Tool Service

Control complet al costurilor inclusiv cele de
reparație încă de la achiziție
• Acoperim toate costurile uneltei tale până la
2 ani după achiziție, inclusiv pe cele cu piesele
de uzură normală și costul de transport
• După acești 2 ani, limită maximă, clară a 		
costurilor de reparații
• Garanţie pentru orice defect de fabricație sau 		
de material atâta timp cât vă reparăm unealta
• Timp de 3 luni după fiecare reparație plătită 		
beneficiați din nou de perioadă fără costuri.
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Timp de reparație rapid de la ridicarea
uneltei până la livrarea acestuia la fața locului.

Pe locuri, fiți gata,
service!
Ușor și rapid.
Accesează hilti.ro pentru
a face o comandă de
reparație și de restul ne
ocupăm noi.

Pentru că timpul tău este
prețios, vom ridica produsul
direct de la fața locului – fie
de pe şantier, fie de la birou!

Unealta ta este colectată,
reparată şi curăţată de
profesioniștii Hilti, în centrul
de reparaţii Hilti, echipat cu
tehnologie de ultimă oră.

Hilti. Mai performant. Mai rezistent.
Hilti România | Afi Tech Park - Blvd.Tudor Vladimirescu, nr. 29 I București
Tel: 021.352.3000 | www.hilti.ro/toolservice

Unealta ta este reparată și
gata de utilizare în 3 zile*
lucrătoare de la colectarea
sculei.
*Pentru termeni și condiții
accesaţi www.hilti.ro.

