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REGULAMIN PROMOCJI 

AKCJA OLIMPIJSKA 

ORGANIZOWANEJ PRZEZ HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin). określa zasady promocji ”Akcja Olimpijska” 

(dalej: Akcja). 

2. Organizatorem Akcji jest Hilti (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy  

ul. Puławskiej 491, 02-844 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003816 

(dalej jako: „Organizator”). 

3. Akcja kierowana jest do klientów Hilti będących przedsiębiorcami w rozumieniu 

ustawy Prawo Przedsiębiorców, tj. do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych niebędących osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, wykonujących działalność gospodarczą, w tym do wspólników spółek 

cywilnych oraz spółek osobowych w zakresie prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej (przy czym każda spółka cywilna lub osobowa uznana jest za jednego 

klienta). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Akcja nie jest kierowana do osób 

fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. W Akcji 

nie mogą uczestniczyć klienci Organizatora, którym Organizator przyznał rabaty 

transakcyjne obejmujące produkty wskazane w § 2 ust. 2. 

4. Akcja kierowana jest poprzez kanały sprzedażowe Hilti – sklep internetowy Hilti 

Online, Telecentrum oraz sklepy stacjonarne Hilti Store. 

 

§ 2 Warunki Akcji 

 

1. Akcja rozpoczyna się w dniu 23.07.2021 r. i trwa do dnia 08.08.2021 lub do wyczerpania 

zapasów.  

2. Akcją objęte są towary wymienione w Załączniku nr 1. 

3. Warunkiem udziału w Akcji jest: 

a) posiadanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu § 1 ust. 3; 

b) dokonanie w jednej transakcji zakupu produktów z co najmniej różnych dwóch 

grup produktów wskazanych w Załączniku nr 1 uwidocznionych na jednej 

fakturze. Zakup produktów z co najmniej różnych dwóch grup produktów 

pojedynczo w dwóch lub większej ilości transakcji nie uprawnia do wzięcia 

udziału w Akcji. 

4. Po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3, klient uprawniony będzie do nabycia 

tańszego produktu z rabatem w wysokości 25 % od ceny wyjściowej. W przypadku 
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zakupu produktów z więcej niż dwóch grup produktów o różnej cenie, rabat naliczany 

będzie dla danej grupy produktów proporcjonalnie w stosunku do ilości zakupów (grup 

produktów). Maksymalnie klient może uzyskać rabat dla połowy rodzajów produktów 

w jednym zamówieniu. Rabat udzielany jest zawsze dla najtańszych grup produktów  

w jednym zamówieniu. Rabat nie może być podzielony w ramach jednej grupy 

produktów.  

5. Zakupy mogą być dokonane w jednym ze sklepów  stacjonarnych Hilti, których lista 

znajduje się pod linkiem https://www.hilti.pl/stores, bądź przez złożenie zamówienia  

w Telecentrum Hilti lub w sklepie internetowym Hilti Online - logując się na stronie 

www.hilti.pl i wpisując w notatce do zamówienia hasło: „Olimpiada”. 

6. Każdy z klientów może brać udział w Akcji kilkukrotnie do momentu jej zakończenia. 

7. Zwrot produktów regulują Ogólne Warunki Dostawy Hilti.    

 

§ 4 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Akcji powinny być 

zgłaszane Organizatorowi w formie mailowej na adres poczty elektronicznej 

klient@hilti.pl . 

2. Każde zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne wskazanie reklamowanego 

zdarzenia, dane klienta oraz dane transakcji. 

3. Reklamacje będą bezzwłocznie rozpatrywane przez Organizatora, nie później jednak niż 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

4. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany przez Organizatora  

w formie elektronicznej. 

  

§ 3  

Postanowienia końcowe 

1. Akcja nie łączy się z innymi akcjami czy też promocjami prowadzonymi przez Hilti 

(Poland) sp. z o.o. 

2. Udział w Akcji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

3. Regulamin dostępny jest w każdym sklepie Hilti Store oraz na stronie internetowej pod 

adresem https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/promotions/offers-and-

events/Tarcze-na-medal-FAQ-Regulamin.html . 

4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie  

z uwzględnieniem ochrony praw nabytych przez klientów. Zmieniony Regulamin 

Organizator zamieści w każdym sklepie Hilti Store oraz na stronie internetowej pod 

adresem https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/promotions/offers-and-

events/Tarcze-na-medal-FAQ-Regulamin.html . 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem 

https://www.hilti.pl/stores
mailto:klient@hilti.pl
https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/promotions/offers-and-events/Tarcze-na-medal-FAQ-Regulamin.html
https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/promotions/offers-and-events/Tarcze-na-medal-FAQ-Regulamin.html
https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/promotions/offers-and-events/Tarcze-na-medal-FAQ-Regulamin.html
https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/produkty/promotions/offers-and-events/Tarcze-na-medal-FAQ-Regulamin.html
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https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/miscellaneous/landing-pages/klauzula-

informacyjna.html.  

6. Hilti dopuszcza opóźnienia w dostawie po złożeniu zamówienia w kanale Hilti Online. 

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia 

Ogólnych warunków dostaw i płatności oraz przeprowadzania napraw, obsługi 

serwisowej sprzętu i świadczenia usług przez Hilti (Poland)  

sp. z o.o. dostępne na stronie internetowej hilti.pl    

https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/miscellaneous/landing-pages/klauzula-informacyjna.html
https://www.hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/miscellaneous/landing-pages/klauzula-informacyjna.html

