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Hilti Myymälöiden Innovaatioviikon kilpailuehdot 

1. Kilpailun järjestää Hilti (Suomi) Oy (”järjestäjä”), jonka rekisteröity päätoimipiste on osoitteessa
PL 164, Virkatie 3, 01510 Vantaa.

2. Kilpailuun osallistuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö. Kilpailuun eivät
saa osallistua arvontaan osallistuvat henkilöt, Hilti (Suomi) Oy:n henkilöstö, sijoitus- tai
tytöryhtiön henkilöstö, toisen Hilti-maaorganisaation henkilöstö tai heidän läheiset
sukulaisensa sekä muut heihin läheisesti liittyvät henkilöt.

3. Ei osallistumismaksua arvontaan osallistumiseksi.
4. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä ehdot. Kilpailuun voi osallistua vain

vierailemalla missä tahansa Hilti Myymälässä Suomessa
5. Arvonnan ehdot ja osallistumisohjeet:

 Vieraile Hilti Myymälässä
 Kokeile myymälän demoalueella yhtä seuraavista uutuustuotteista: NPR 19-A tai NPR

32-A putkipuristin, SJT 6-A22 akkupistosaha ja jätä käyntikorttisi / yhteystietosi
arvontalaatikkoon (niin kauan kun tavaraa riittää).

 Osallistumalla arvontaan voit voittaa Hilti SF 2-A akkuporakoneen kahdella B 12/2.6
akulla sekä laturilla

 Vain yksi osallistumiskerta osallistujaa kohden hyväksytään
6. Kilpailuaika on 10.9. – 14.9.2018 myymälöiden aukioloaikana. Kilpailuun ei voi osallistua 14.9

jälkeen.
7. Hilti ei ole vastuussa osallistumisen kirjautumisen epäonnistumisesta
8. Osallistuminen tapahtuu osallistujan omalla vastuulla eikä järjestäjää voida pitää vastuullisena

mahdollisiin loukkaantumisiin.
9. Järjestäjä ei ole vastuussa kolmansien osapuolien tai osallistujien välittämistä vääristä

hintatiedoista.
10. 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.

11. Voittajat valitaan arpomalla yksi voittaja kutakin myymälää kohden myymälän
arvontalaatikkoon jätetyistä yhteystiedoista (voittajia yhteensä 10 kpl)

12. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta. Mikäli
voittajaan ei saada yhteyttä tai voittaja ei nouda voittoaan 14 päivän kuluessa yhteydenotosta,
järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa voitto ja valita uuden voittajan.

13. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa miten palkinto toimitetaan voittajalle.
14. Kilpailua ja näitä kilpailuehtoja velvoittaa Suomen laki, joka määrittää myös palkinnon

verotuksen. Riitatilanteet ratkaistaan oikeusmenettelyn kautta.
15. Voittajien nimet ovat saatavilla sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@hilti.com 28 päivän

ajan arvonnan suorittamisen jälkeen.
16. Facebook tai muut sosiaalisen median kanavat eivät ole mukana kilpailun järjestämisessä.

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

17. Järjestäjän määrittämät osallistumisehdot ovat lopulliset eikä poikkeuksia oteta huomioon.



 

18. Järjestäjä pidättää oikeuden kilpailuehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan 
välittömästi julkaisuhetkellä tälle verkkosivulle. 

19. Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa arvonnan sellaisten olosuhteiden pakosta, johon 
järjestäjä ei voi vaikuttaa. 

 
Innovaatioviikon tarjousten toimitusehdot 
 

1. Tarjouksia koskevat normaalit toimitusehdot, jotka ovat luettavissa osoitteessa: 
https://www.hilti.fi/content/hilti/E1/FI/fi/various/footer-links/terms---conditions.html 

2. Tarjoukset ovat voimassa niin kauan, kun tuotetta on varastossa 
3. Tarjoukset koskevat seuraavien työkalurunkojen ostoja: SJT 6-A22, SB 4 A-22 ja SCM 22-A.  

SJT 6-A22 terätarjoukset voimassa vain SJT 6-A22 työkalun oston yhteydessä 
SB 4-A22 terätarjoukset voimassa vain SB 4-A22 työkalun oston yhteydessä 
SCM 22-A terätarjoukset voimassa vain SCM 22-A työkalun oston yhteydessä 
 

 
 
 


