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Hilti Myymälöiden Innovaatioviikon kilpailuehdot     22.1.2018 

 

1. Kilpailun järjestää Hilti (Suomi) Oy, Virkatie 3, 01510 Vantaa. 

2. Hiltin työntekijät, heihin liittyvät tahot tai henkilöt eivät voi osallistua kilpailuun. 

3. Ei ostopakkoa SF 2-A Akkuporakoneen arvontaan osallistumiseksi. Tuotteita arvotaan 2 kpl / 

myymälä (yhteensä 20kpl).  

4. Hilti-pipo luovutetaan veloituksetta uutuustuotetta kokeilleelle asiakkaalle niin kauan kuin 

tavaraa riittää. 

5. Kilpailuun osallistuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. 

6. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä ehdot. 

7. Kilpailuihin voi osallistua vierailemassa missä tahansa Hilti Myymälässä Suomessa 

8. Vain yksi osallistumiskerta / arvonta / henkilö hyväksytään 

9. Kilpailuaika on 5.2. – 9.2.2018 myymälöiden aukioloaikana. Kilpailuihin ei voi osallistua 9.2 

jälkeen. 

10. Hilti ei ole vastuussa osallistumisen kirjautumisen epäonnistumisesta 

11. Arvontaan osallistuminen on mahdollista seuraavalla tavalla:  

Jätä käyntikorttisi tai yhteystietosi muulla kirjallisella tavalla myymälän myyjälle. Arvonta 

suoritetaan maanantaina 12.2.2018. Yksi osallistumiskerta / henkilö. Voittajille ilmoitetaan 

henkilökohtaisesti.  

12. Voittajien nimet ovat saatavilla sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@hilti.com 28 päivän 

ajan arvonnan suorittamisen jälkeen.  

13. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa miten palkinto toimitetaan voittajalle.  

14. Kilpailun palkintoja ei vaihdeta rahaksi. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Palkinnot 

perustuvat saatavuuteen ja Hilti pidättää oikeuden vaihtaa palkinnon toiseen vastaavan 

hintaluokan tuotteeseen ilman erillistä ilmoitusta.  

15. Uutuustuotteen kokeileminen tapahtuu osallistujan omalla vastuulla eikä Hiltiä voida pitää 

vastuullisena mahdollisiin loukkaantumisiin.  

16. Hilti ei ole vastuussa kolmansien osapuolien välittämistä mahdollisesti vääristä hintatiedoista.  

17. Hinnat ja tarjoukset ovat muuttumattomia eikä niitä vaihdeta rahaksi. Tarjouksia ei voida 

siirtää.  

18. Facebook tai muut sosiaalisen median kanavat eivät ole mukana kilpailun järjestämisessä.  

19. Kilpailua ja näitä kilpailuehtoja velvoittaa Suomen laki.  

20. Asiakastiedot luovutetaan vain Hilti (Suomi) Oy:n käyttöön. Tietosuojalauseke luettavissa 

osoitteessa: https://www.hilti.fi/content/hilti/E1/FI/fi/various/footer-links/privacy-policy.html 

21. Hilti (Suomi) Oy pidättää oikeuden kilpailuehtojen muutoksiin sekä kilpailun peruuttamiseen. 

22. Innovaatioviikon tarjouksia koskee normaalit toimitusehdot.  

23. Tarjoukset ovat voimassa niin kauan, kun tuotetta on varastossa.  

24. Innovaatioviikon tarjous koskee vain seuraavia tuotteita: PM 40 MG, SB 4, BX 3 02, SF-L, 

SF10W ja B 22 3.0. 
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