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Reguli participare Duster Hero 
 
Perioada competitiei 01 Octombrie 2019 – 31 Decembrie 2019 
 
Condiții pentru participarea la jocul pentru browser 
Jucătorii trebuie să fie persoane care au minimum 14 ani împliniți. 
Înregistrarea în joc trebuie făcută personal. Înregistrarea de/de către terți nu este permisă. Fiecare 
jucător se poate înregistra cu un singur cont de jucător. 
Jucătorul este responsabil de alegerea propriului nume. Nu sunt permise numele care sunt indecente, 
rasiste, pornografice, obiectiv false, jignitoare, extremiste, nume care pun violența într-o lumină 
favorabilă, care afectează demnitatea persoanelor sau care sunt contrare legii în vigoare. În plus, 
numele ales de jucător nu poate fi utilizat în scopuri publicitare nedorite. 
Jocul poate fi utilizat numai în conformitate cu funcțiile obișnuite, așa cum se prevede în cadrul jocului. 
Nu poate fi utilizată asistența tehnică în afara funcțiilor obișnuite de joc pentru a influența jocul și/sau 
punctajul mare. 
Utilizarea jocului nu oferă drepturi ulterioare. Jocul poate fi întrerupt sau limitat în orice moment. 
Jucătorii care încalcă condițiile de utilizare pot fi excluși din joc, temporar sau permanent. 
Condiții pentru clienții Hilti și angajații clienților Hilti pentru participarea la extragere 
Extragerea este efectuată de HILTI ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul în Bd. Tudor 
Vladimirescu nr. 29, etaj 3, Sector 5, Bucuresti, Romania, cod postal 050881, înregistrată la Oficiul 
Registrului Ilfov sub nr. J40/1750/12.02.2019, cod unic de înregistrare RO17131957, 
telefon:+40213523000, fax: +4021 350 5181 („Hilti”). Se realizează pe o perioadă de timp limitată, 
cuprinsă între 1 Octombrie - 31 Decembrie.   
Procedură 
În perioada de valabilitate, jucătorii care s-au clasat în primii 50 din lista cu cele mai mari punctaje din 
jocul pentru browser, la sfârșit de lună, vor fi incluși la extragerea premiilor anunțate. Nu se poate 
recurge la acțiuni în instanță cu privire la extragerea premiilor. Lista punctajelor mari va fi resetată la 
sfârșitul fiecărei luni pe perioada de valabilitate. Orice participant poate câștiga o singură dată într-o 
singură lună. Extragerea finală va avea loc la sfârșitul fiecarei luni in perioada de valabilitate. 
Eligibilitate 
Toate persoanele adulte cu domiciliul în România care sunt clienți ai Hilti sau angajați ai unui client 
Hilti, sunt eligibile. Un client este definit ca o companie, cu sediul în România, care deține un cod de 
client Hilti și a făcut o achiziție de la Hilti în ultimii cinci ani. 
Participarea la extragere este voluntară și gratuită. Participarea la extragere necesită transmiterea 
unui nume de jucător, a numelui și prenumelui, a adresei de e-mail și a numelui clientului, inclusiv 
numărul / codul de client. Jucătorii care nu furnizează aceste date complete și cu onestitate, nu au 
voie să participe la extragere. Specificăm faptul că accesul la codul de client se face direct de pe 
factura sau pe hilti.ro după ce te logezi pe site. 
 
Participanții individuali pot participa la extragere cu un singur cont de jucător în timpul acțiunii jocului. 
Angajații Grupului Hilti și membrii familiei lor nu pot participa. 
 
Notificarea câștigătorilor 
Câștigătorii vor fi anunțați prin e-mail la cel mult o lună de la încheierea acțiunii jocului. Numele de 
jucător al câștigătorului va fi publicat pe site-ul web al jocului pentru browser. 
 
Încheierea prematură și excluderea participanților 
Hilti își rezervă dreptul de a anula extragerea, de a modifica conținutul sau de a încheia prematur 
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extragerea, dacă poate fi demonstrat un motiv legitim. Un astfel de caz ar fi, de exemplu, atunci când 
Hilti nu mai poate sau nu mai este justificat să efectueze sau să continue acțiunea din motive 
organizatorice, tehnice sau legale (de exemplu, întreruperea conexiunii la internet). 
În plus, Hilti își rezervă dreptul de a exclude participanții la extragere și distribuirea premiilor, dacă 
poate fi demonstrat un motiv legitim. Un astfel de caz ar fi, de exemplu, atunci când un participant 
oferă informații false cu privire la detaliile sale personale în procesul de înregistrare sau dacă ar 
participa la extragere prin mai multe și diferite adrese de e-mail. 
 
Premiile 
Premiile nu pot fi schimbate, nu este permisă plata în numerar în schimbul unui premiu. Dreptul de a 
primi premiul nu poate fi transferat. 
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