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REGULAMIN PROMOCJI 

„CHRISTMAS PROMO” 

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

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin). określa zasady promocji ”Christmas Promo ” 

(dalej: Promocja). 

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

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 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. Promocja kierowana jest do  zarejestrowanych 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 Promocja 

nie jest kierowana do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 

Kodeksu Cywilnego.  

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

Online, Telecentrum, rzeczoznawców technicznych oraz sklepy stacjonarne Hilti Store. 

 

§ 2 Warunki Promocji 

 

1. Promocja rozpoczyna się w dniu 21.11.2022 r. i trwa do dnia 23.12.2022 r. lub do 

wyczerpania zapasów. W Promocji biorą udział zamówienia (zakup lub 

„doflotowanie”) dokonane w powyższym przedziale czasowym, z zaplanowaną datą 

dostawy nie później niż do 31.12.2022 r.  

2. Promocją objęte są elektronarzędzia i przecinarki spalinowe przez co należy rozumieć 

wszystkie narzędzia, które posiadają numer seryjny, z wyłączeniem, o którym mowa w 

pkt. 4 poniżej. Narzędzia objęte Promocją określa Załącznik do niniejszego Regulaminu.    

3. Promocja obejmuje zarówno pojedyncze narzędzia jak i zestawy. 

4. Promocją nie są objęte narzędzia służące do montażu bezpośredniego, maszyny demo 

(tj. maszyny wykorzystywane uprzednio przez rzeczoznawców technicznych do 

pokazów i demonstracji), osprzęt (np. wiertła, tarcze do cięcia, dłuta), elementy 

wbudowywane (np. kotwy mechaniczne i chemiczne, środki biernej ochrony ppoż, 

wkręty, gwoździe). 
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5. Promocja polega na przyznaniu klientowi, o którym mowa w § 1 ust. 3 prawa do nabycia 

gadżetów Hilti (określonych w tabeli poniżej) w zamian za dokonanie zakupu 

produktów objętych promocją lub zawarcie Umowy Flotowej (w rozumieniu, o którym 

mowa w treści Umowy o Zarządzanie Flotą, czyli tzw. „doflotowanie”) na produkty 

objęte promocją, o których mowa w § 2 ust. 2 zgodnie z poniższymi warunkami:  

a) Klient dokonuje w jednej transakcji zakupu produktów za kwotę co najmniej 4000,00 

zł netto lub „doflotowuje” produkty w ramach jednej Umowy Flotowej, za które 

miesięczna opłata flotowa będzie wynosiła co najmniej 150,00 zł netto, zgodnie z 

przygotowaną dla niego ofertą  

b) Klient dokonując zakupu/”doflotowania” informuje pracownika TeleCentrum, 

rzeczoznawcę technicznego lub pracownika HS albo wpisuje na Hilti online w polu 

„komentarz” informację dotyczącą numeru Grupy (w zależności od osiągniętego 

progu zakupowego/ ”doflotowania” – kolumna nr  II) oraz numeru gadżetu  

(kolumna nr I), który chce zakupić w zależności od wartości zamówienia, zgodnie z 

tabelą poniżej: 

 

I II 

Numer 

gadżetu 

Grupa  

Gadżety 

Numer 

artykułu 

Hilti 

Próg zakupów w 

PLN netto 

Próg miesięcznej 

Opłaty Flotowej w 

PLN netto 

1 A Torba na narzędzia M 2323711 4000 150 

2 A Latarka akumulatorowa SL 2-A22 pudełko 2163830 4000 150 

3 A Zestaw końcówek S-BSP+ UNI 25/1" T (60) 2039195 4000 150 

4 B Dalmierz laserowy PD-S 2190182 6000 225 

5 B 10x Okulary ochronne PP EY-GU B AF nieb. 2072614 6000 225 

6 B Układ odsysania TE DRS-C walizka 2213351 6000 225 

7 C Aku. lampa budowlana SL 6-A22 karton 2186917 8000 300 

8 C Set VC 5-A22 + DB VC 5 (5) 2207626 8000 300 

 

 

c) Klient dokonując wyboru gadżetu akceptuje cenę gadżetu. Koszt każdego gadżetu 

wynosi 1,00 zł brutto. 

d) Produkty zakupione w Promocji nie podlegają zwrotowi. 

e) Każdy z klientów może brać udział w Promocji kilkukrotnie do momentu jej 

zakończenia lub do wyczerpania zapasów gadżetów.  
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§ 4 

Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Promocji powinny być 

zgłaszane Organizatorowi w formie mailowej na adres poczty elektronicznej 

klient@hilti.com . 

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

(Poland) sp. z o.o., co oznacza w szczególności, że produkty zakupione w ramach 

niniejszej Promocji nie mogą być dodatkowo rabatowane. 

2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

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

adresem www.hilti.pl .  

4. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności 

do zakończenia Promocji przed ustalonym czasem,  

z uwzględnieniem ochrony praw nabytych przez klientów. Zmieniony Regulamin 

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

adresem www.hilti.com . 

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na 

stronie internetowej pod adresem 

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

informacyjna.html.  

6. Dostawa towarów i gadżetów nastąpi w ciągu dwóch dni roboczych od momentu 

potwierdzenia zamówienia. Hilti dopuszcza opóźnienia w dostawie towarów i 

gadżetów. 

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 . W przypadku sprzeczności zapisów 

OWD Hilti i Regulaminu Promocji pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Regulaminu.     

https://hilti.pl/content/hilti/E3/PL/pl/products/bu-inserts/solar-panel-promo.html
http://www.hilti.com/
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

