
Lifetime Service

Service that lasts a Lifetime.
For all Hilti tools.

Hilti tools are built to take a lot of punishment. But even if a fault occurs, Hilti will take care of it. Quickly
and professionally, for up to 2 years completely free of charge. After that we put a limit on what a repair can
cost – for as long as you keep on using your Hilti tool. We even give you a lifetime manufacturer’s warranty
against manufacturing defects. That’s not just reassuring to know, it’s unique in the power tools business.

LIFETIME 
SERVICE

Lifetime Lifetime

REPAIR 
COST LIMIT

MANUFACTURERS
WARRANTY

NO 
COSTS

 Years
 2



Service pe viaţă

Pachet de service pentru o viaţă.
Pentru toate sculele Hilti.

Sculele Hilti sunt făcute să suporte multe brutalităţi. Dar chiar dacă apare vreun defect, Hilti îl va remedia. Rapid 
şi profesional, până la 2 ani fără absolut nici un cost. După aceea limităm costul reparaţiilor la o valoare 
maximă – atâta timp cât doriţi să folosiţi scula Hilti. Vă oferim chiar şi garanţie pe viaţă pentru defecte de  
Acest lucru nu este doar de natură să liniştească, este unic în domeniul sculelor electrice pentru construcţii.
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Service rapid
Timpul înseamnă bani. De aceea ne străduim să vă înapoiem scula sau maşina reparată în maximum 4 - 5 zile.

Principalele avantaje ale pachetului de servicii "Hilti - Service pe viaţă" sunt:
• Control maxim al costurilor

– Fără absolut nici un cost 1 sau 2 ani 
– După aceea, limita maximă clară a costurilor de reparaţii

• Procedură simplă şi rapidă
– Nu este nevoie de dovada cumpărării (adică de factura sau certificat de garanţie dacă scula a fost cumpărată de la Hilti RO)
– Procedura de obţinere a ofertelor de reparaţii, supărătoare şi consumatoare de timp, este de domeniul trecutului.

Garanţie de fabricaţie
pe viaţă 
Hilti repară sau înlocuieşte, gratis,
toate sculele cu defecte datorate
problemelor de material sau de 
fabricaţie pe întreaga durata de viaţă
a produsului.

Fără absolut nici un cost
până la 2 ani*
Pentru sculele Hilti nu veţi cheltui nici
un ban cu reparaţiile 1 sau 2 ani* de 
la data cumpărării. Sunt incluse:
• Servicii de transport
• Manoperă
• Repararea / înlocuirea tuturor compo-

nentelor defecte inclusiv a celor de 
uzură normală** (incl. perii cărbune)

• Întreţinere la indicaţia lămpii de 
service a sculei

• Verificări funcţionale, de siguranţă şi 
reglare după fiecare reparaţie 

*Fără costuri 1 an sau 200 de ore 
(limita care se atinge prima)
Pentru maşini de tăiat cu diamant cu
contor al orelor de functionare 
*Fără costuri 1 an - Maşini cu accu. 
polizoare, şurubelniţe, DX, GX, lasere,
scule prelucrare lemn, scule diamant
*Acumulatorii
Excluşi din "Hilti - Service pe viaţă".
*Fierastraie cu benzină - Aceste
scule sunt excluse din pachetul
"Hilti - Service pe viaţă".
**Pistoale DX - Pistoanele şi inelele
opritoare sunt excluse.

Reparaţii cu cost limitat
pe viaţă 
După 1 sau 2 ani "fără costuri", până
în al 4 -lea an inclusiv, valoarea max. a
reparaţiei este 39% din preţul de listă. 
59% din preţul de listă al sculei noi
echivalente.

• Sub valoarea max. se plăteşte doar 
costul real al reparaţiei -
pe întreaga durata de viaţă a sculei.

Plus
•"Fără costuri" 3 luni după fiecare 

reparaţie plătită; la fel ca în primul 
sau primii 2 ani. 
Nu se aplică maşinilor de tăiat cu 
diamant (fierăstraie) şi a celor cu 

   benzină. 

Unic in lume.

Service pe viaţă
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