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080 25 22 Hilti Tool Service
Edinstvena hitrost izvedbe, od prevzema do dostave.

Pripravljeni, pozor,
servis.
Opravili bomo enostavno in
hitro. Vi le pokličite
080 25 22 Hilti Tool Service
in pozabite na vse ostalo!

Vaš stroj dostavite v Hilti center ali pa Brez registracije ali dodatnih podroga prevzamemo na delovišču in vam bnosti, ki bi si jih morali zapomniti;
s tem prihranimo dragoceni čas!
vaš stroj skenira, popravi in očisti
usposobljeno osebje Hilti v enem
naših vrhunskih servisnih centrov.

Hilti Tool Service

EDINSTVENA HITROST:
3 DNI, SICER BREZPLAČNO.
Hilti. Outperform. Outlast.

Vaš stroj bo popravljen in
pripravljen za delo v roku 3
delovnih* dni.
Vse podrobnosti objavljene v splošnih
pogojih na www.hilti.si

Hilti. Outperform. Outlast.
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Vse podrobnosti objavljene v splošnih pogojih na www.hilti.si

Hilti. Outperform. Outlast.

VAŠ STROJ BO
POPRAVLJEN,
ŠE PREDEN GA BOSTE
POGREŠILI.
Ko kupite stroj Hilti, kupite več kot le stroj.
Deležni boste super hitrih storitev servisiranja strojev podjetja Hilti. V le
treh dneh boste iz enega naših vrhunsko opremljenih servisnih
centrov prejeli popolnoma servisiran stroj.

Zavedamo se, da svoj stroj potrebujete v najkrajšem možnem
času, zato napnemo vse sile do cilja in pri servisiranju ničesar
ne prepustimo naključju. Glede na to, da smo lastniki servisnih
enot in nadziramo celoten proces popravil, vam zagotavljamo
visoko kvaliteto v izredno kratkem času.

Pri nas je čas popravila tako
kratek, da vam bo vzelo sapo.
· Brezhibna dostava zaradi naših trdih partnerskih odnosov s
prevozniki
· Le najboljše je dovolj dobro: popravila izvajajo visoko
usposobljeni, izučeni in certiﬁcirani serviserji podjetja Hilti
· Ekskluzivna uporaba originalnih nadomestnih delov Hilti

Kritje brez primere
Popoln nadzor stroškov - brez finančnih
ugank
Stroji Hilti imajo najboljši sistem servisiranja v
panogi.
· Prvi dve leti brez stroškov servisiranja, prevzema
in dostave, krita je tudi obraba.
· Po 2 letih je zgornja meja stroškov popravil
omejena - brez izjem!
· 3-mesečno kritje brez stroškov po vsakem
plačanem popravilu
· Garancija proizvajalca: brezplačno popravilo ali
zamenjava katerega koli stroja, pri katerem pride
do okvare zaradi napak v materialih ali izdelavi,
dokler so deli za popravilo na voljo

· 3 dni*, sicer plačila ni.

Servis in čiščenje stroja v
samo 3 delovnih* dneh s
storitvijo Hilti Tool Service
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*Vse podrobnosti objavljene v splošnih pogojih na www.hilti.si

· Ne potrebujete registracije ali dokazila o nakupu
· Vaš stroj dostavi eden naših prevoznikov

Edinstvena hitrost
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Naročite hiter servis!
Pokličite 080 25 22 Hilti Tool
Service

Preprosteje kot drugod

H
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Hitrejši od ostalih:
Hitrost pomeni ogromno razliko!

DNI

ČAS POPRAVILA
SICER BREZPLAČNO

