
 
 
 
 
 

DANMARK 
 
Hilti Store Betingelser og vilkår for Innovation Week 
 
1. Arrangøren er: Hilti Danmark A/S med registreret hjemstedsadresse på Stamholmen 157, 2650 

Hvidovre, Danmark. 
 
2. Konkurrencen er åben for indbyggere i Danmark fra 18 år. og opefter med undtagelse af 

medarbejdere hos Hilti Danmark A/S, deres holdingselskab, noget datterselskab eller anden Hilti-
marketingorganisation globalt og deres nærmeste familie og andre, der på anden vis er tilknyttet 
organisationen eller bedømmelsen af konkurrencen. 

 
3. Det koster ikke noget at deltage i konkurrencen. Der er ingen krav om at købe produkter for at deltage 

i konkurrencen.  
 
4. Med sin deltagelse i denne konkurrence accepterer deltageren, at han/hun er underlagt disse 

betingelser og vilkår. 
 

Konkurrencen og oplysninger om, hvordan du deltager, kan ses via http://hilti.link/2D3.  

Du deltager med dit bidrag ved at besøge din lokale Hilti Store og følge konsulentens anvisninger. 

5. Reglerne for konkurrencen samt hvordan du deltager er som følger:  
 

1. Besøg en af vores Hilti Stores.  
 

2. Afprøv et af de henstillede værktøjer i vores demonstrationsområde med anvisninger fra 
konsulenten. 

3. Efter produktdemostrationen, indregistreres du i vores system, hvor du vil være med i 
konkurrencen om en Hilti SF 2-A batteriboremaskine med et B12/2.6 batteri og en tilhørende 
oplader. 

4. Der er i alt 1 vinder pr. butik.  

 
6. Der accepteres kun et bidrag pr. person, pr. bidragsmåde. Flere bidrag fra samme person 

via samme bidragsmåde regnes ikke med. 
 

7. Der vil været åbent for deltagelse i konkurrencen fra d. 10. september 2018 af og der vil ikke 
længere kunne deltages efter d. 13. september 2018.  

 
8. Hilti kan ikke holdes ansvarlig for bidrag, der ikke er modtaget, uanset årsag. 
 
9. Hilti påtager sig ikke noget ansvar for deltagere, der pådrager sig en eventuel skade i forbindelse 
med deres deltagelse i konkurrencen. 
 
10. Med undtagelse af skade, der kan tilskrives arrangørens grove forsømmelighed, er arrangøren ikke 
ansvarlig for unøjagtige præmieoplysninger, der formidles til en deltager fra tredjepart i forbindelse med 
denne konkurrence. 

 



11.  Værdien for præmierne er: 
 

[3.886,78 kr.] 
 

12. Præmien er som angivet, og der tilbydes ingen kontante alternativer. Prisen kan ikke overdrages. 
Præmien er underlagt tilgængelighed, og vi forbeholder os retten til at erstatte en hvilken som helst 
præmie med en anden af tilsvarende værdi uden forudgående varsel. 
 

13.Vinderen vil blive fundet tilfældigt af besøgende der også har gennemført produktdemostrationen. 

14.Vinderen vil blive underrettet inden for en uge efter at konkurrencen er slut. Hvis der ikke kan 

kommes i kontakt med vinderen, eller hvis vinderen ikke henvender sig for at få præmien efter 14 dage, 

vil vi forbeholde os retten til at udvælge en ny vinder af præmien.  

 
15.Arrangøren informerer vinderen om, hvornår og hvor præmien kan hentes/leveres. 
 
16.Konkurrencen og disse betingelser og vilkår er reguleret af dansk lov og eventuelle 
uoverensstemmelser er underlagt de danske domstole. 
 
14. Vindernavne vil være tilgængelige 28 dage efter sidste frist ved at sende en e-mail til: 
dkmarketing@hilti.com 

 

15. Denne kampagne er på ingen måde sponseret, anbefalet eller administreret eller forbundet med 
Facebook eller noget andet socialt netværk. Du formidler oplysninger til Hilti Danmark A/S og ikke til 
nogen anden part. Dine oplysninger bruges i henhold til følgende politik om beskyttelse af 
personoplysninger på www.hilti.dk/content/hilti/E1/FI/fi/various/footer-links/privacy-policy.html 

 

16. Arrangørens beslutning om, hvem der kan deltage samt udvælgelsen af vindere er endelig. Det er 
ikke muligt at korrespondere i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. 

 

17. Arrangøren har ret til efter eget skøn og til hver en tid at ændre eller modificere disse betingelser og 
vilkår, og sådanne ændringer vil træde i kraft med det samme de offentliggøres på denne webside. 

 

18. Arrangøren forbeholder sig også ret til at aflyse konkurrencen i tilfælde af omstændigheder uden for 
arrangørens kontrol. 

 

Vilkår og betingelser for tilbud i Innovationsugen 
 
1. Sædvanlige vilkår og betingelser gælder:   

https://www.hilti.dk/content/hilti/E1/DK/da/various/footer-links/terms---conditions.html 
2. Tilbud er tilgængelige så længe lager haves. 

 

3. Det gælder at man ved køb af SJT 6-A22 eller SB 4-A22 eller SCM 22-A eller TE 300-A36 samt 
forbrugsvare for minimum 700 kr.  får en rabat af 200 kr.  

 

 

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

