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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

 

“Hilti Store Chitila  – campanie lansare” 
 

 

CAPITOLUL 1 

ORGANIZATORUL 

Organizatorul Campanieii  “ Hilti Store Chitila  – campanie” este Hilti Romania S.R.L. - cu sediul în Com 

Dragomiresti Deal, Sat Dragomiresti Vale, str DE 287/1,parc Logistic „Equest Logistic Centre” Jud. Ilfov înregistrată la Registrul 

Comerţului cu nr. J23/1130/2005, C.U.I. 17131957. 

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei  
   

CAPITOLUL 2 

TEMEIUL LEGAL 
Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru 

participanti. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. 

Regulamentul campaniei este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant la noul sediu Hilti Store Chitila din Soseaua Chitila, nr. 273, 

Bucuresti, sector 1, la Hilti Store Cluj din Calea Mănăştur, nr.30-32, Cluj sau la adresa Organizatorului, Com Dragomiresti Deal, Sat 

Dragomiresti Vale, str DE 287/1,parc Logistic „Equest Logistic Centre” Jud. Ilfov  sau pe site-ul www.hilti.ro. 

 

CAPITOLUL  3. 

LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania se desfăşoară în perioada 14 Mai - 01 Iunie 2018, doar cu prezenta la sediul Hilti Store Chitila - Soseaua Chitila, 

nr. 273, Bucuresti, sector 1 sau  Hilti Store Cluj – Calea Mănăştur, nr.30-32, Cluj, in timpul programului de lucru al punctelor de lucru 

ale Organizatorului. 
 

CAPITOLUL 4 

DREPTUL DE PARTICIPARE 

                Campania este adresata in exclusivitate persoanelor juridice inregistrate la Registrul Comertului in Romania 

                Campania promotionala “ Hilti Store Chitila  – campanie” este destinata celor care achizitioneaza din una dintre 
 
locatiile mai sus mentionate, respectiv  Hilti Store Chitila - Soseaua Chitila, nr. 273, Bucuresti, sector 1 sau  Hilti Store Cluj – Calea  
 
Mănăştur, nr.30-32, Cluj, in perioada mentionata, doar produse din categoria consumabile (acestea se gasesc pe  
 
link-ul: https://www.hilti.ro/#/stage2/cls_insert_tools_foldout/ ) de o anumita valoare. Pragurile de achizitie pentru aceasta campanie  
 
promotionala se gasesc la Capitolul 5.1. 
 
                 Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promotionala “Hilti Store Chitila  – campanie” persoanele fizice si 

persoanele fizice autorizate. 

   

 

 

CAPITOLUL 5 

MECANISMUL CAMPANIEI 
                5.1 Campanie promotionale – praguri de achiziţie 
 
                Pentru a participa la campania promotionala, consumatorul (persoana juridica) trebuie sa achizitioneze doar produse din  
 
categoria consumabile (acestea se gasesc pe link-ul: https://www.hilti.ro/#/stage2/cls_insert_tools_foldout/) Hilti in valoare de cel putin 
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300 RON – net fara TVA (dupa acordarea discountului primit in mod obisnuit conform politicii de pret Hilti ). În funcție de valoarea de 
 
 achiziție compania va primi unul dintre pachetele promotionale conform pragurilor de mai jos: 

� 300-500 RON – Pachet promotional 1 (sapca) 

� 500-700 RON – Pachet promotional 2 (sapca+briceag) 

� 700 RON – Pachet promotional 3 (sapca+briceag+set bituri) 

In cazul in care unul dintre articolele promotionale nu se afla pe stoc, compania il va primi intr-o perioada de 10 zile lucratoare. 

               Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba unul dintre articolele promotionale cu altul echivalent ca pret cu anuntul 

prealabil al companiei inainte de facturare. 

 

              5.2. Oferte promoţionale - pachete la preţuri speciale 

 
              Oferta promoțională din cadrul campaniei conține pachete promoționale cu produse Hilti, prezente sub formă de flayere și  
 
printate doar la cele doua magazine unde se ţine campania.  
 

               Toate preţurile prezentate nu conțin TVA. 

               Prețurile afișate sunt valabile doar pentru comenzi procesate în perioada campaniei. 

               Daca consumatorul va face o achiziiţie in perioada campaniei la unul din cele doua Hilti Store – Hilti va acorda un tricou 

cadou la fața locului. 

               Campania promotionala este valabila la o singura achizitie pe zi. 

               Cele de mai sus cuprinse la Capitoul 5 sunt valabile doar prin prezența la unul din cele două magazine respectiv Hilti Store 

Chitila - Soseaua Chitila, nr. 273, Bucuresti, sector 1 sau  Hilti Store Cluj – Calea  Mănăştur, nr.30-32, Cluj și doar pe durata 

campaniei, în limita stocului disponibil. 

 
 

CAPITOLUL 6 

LIMITAREA RASPUNDERII 

Raspunderea Organizatorului este limitata la valoarea individuala a premiului. 

Conflictele aparute intre Organizator si participantii la Campania “ Hilti Store Chitila  – campanie” (campanie 

promotionala) vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, partile vor inainta conflictele instantelor competente 

din Bucuresti. In cazul in care competenta apartine judecatoriei litigiile se vor solutiona de Judecatoria Sectorului 2. 

Campania poate fi suspendata sau poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment care o face mai 

oneroasa sau pune Organizatorul in imposibilitatea de a o continua. 

 

CAPITOLUL 7 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Prezentul regulament este disponibil participantilor gratuit, pe toata perioada derularii campaniei la sediul organizatorului si 

la sediul Hilti Store Chitila din Soseaua Chitila, nr. 273, Bucuresti, sector 1 sau la sediul Hilti Store Cluj din Calea Mănăştur, nr.30-32, 

Cluj. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.hilti.ro. La cererea expresa, transmisa pe e-mail la adresa 

vanzari@hilti.com sau la telefonul 021.352.3000, prezentul regulament va fi comunicat tuturor firmelor interesate. 

              

 

Hilti Romania S.R.L. 

 


