TRADE-IN ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ανανέωσε τον
στόλο εργαλείων
σου και πάρε
δωρεάν αναλώσιμα

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟΝ
ΣΤΟΛΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΟΥ

Trade-in
Απόσυρση
Εργαλείων

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ TRADE-IN
Ανανέωσε τον στόλο σου

Απόσυρση εργαλείων

Δωρεάν Αναλώσιμα

Σίγουρα θα έχεις πολλά παλιά
εργαλεία που δεν λειτουργούν πλέον
ή δεν αποδίδουν όσο θα ήθελες ή το
κόστος επισκευής τους είναι πλέον
ασύμφορο. Με το TRADE-IN, μπορείς
να αποσύρεις τα παλιά σου εργαλεία
και να προμηθευτείς καινούρια HILTI,
νέας τεχνολογίας που σου προσφέρουν
υψηλή απόδοση και αυξάνουν την
παραγωγικότητά σου.

Για πρώτη φορά, μπορείς να
επωφεληθείς της απόσυρσης, ακόμα
και για εργαλεία που δεν είναι Hilti*, σε
οποιαδήποτε κατάσταση κι’ αν είναι!
Μπορείς να αποσύρεις όσα εργαλεία
θέλεις και εμείς θα σου δώσουμε δύο
επιλογές για να προμηθευτείς νέα.
Μπορείς είτε να τα αγοράσεις είτε
να εκμεταλλευτείς τη μοναδική
υπηρεσία του Fleet Management
(χρονομίσθωση) και να δεις τα κόστη
συντήρησης του στόλου σου να
εκμηδενίζονται.

Γνωρίζεις φυσικά οτι στη Hilti
προσφέρουμε ολοκληρωμένες
λύσεις που στόχο έχουν την Υγεία &
Ασφάλεια, την υψηλή απόδοση και
την παραγωγικότητα. Επωφελήσου
των δωρεάν αναλωσίμων για να
εξοπλίσεις τα εργαλεία σου και για να
ολοκληρώσεις εφαρμογές στήριξης ή
πυροφραγμών.

*μόνο για πελάτες που προμηθεύονται εργαλεία
μέσω της υπηρεσίας Fleet Management

“ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ”

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙΣ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Όροι και προϋποθέσεις
1. Το αποσυρόμενο εργαλείο θα πρέπει
να είναι αντίστοιχης κατηγορίας με
το εργαλείο που προμηθεύεσαι.
2. Εργαλεία ανταγωνισμού (μόνο μέσω
Fleet management*), εργαλεία Hilti
(Fleet ή αγορά).
3. Η
 λειτουργική κατάσταση του
αποσυρόμενου εργαλείου δεν
επηρεάζει τη διαδικασία.
*για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και
κατόπιν ενημέρωσης, η Hilti δύναται να αποσύρει
εργαλεία ανταγωνισμού ακόμη και εκτός της
υπηρεσίας Fleet Management. Η απόσυρση
εργαλείων και η εξαργύρωση voucher δεν μπορεί
να συνδυαστεί με άλλη προσφορά.

Παραλαβή αποσυρόμενου
εργαλείου

Φέρε το παλιό σου εργαλείο σε ένα
από τα καταστήματα μας
ή
Συμπλήρωσε τη φόρμα ζήτησης
TRADE-IN στο www.hilti.gr και εμείς
θα στείλουμε courier να παραλάβει
δωρεάν τα παλιά σου εργαλεία
ή
Κάλεσε τον πωλητή σου ή το Customer
Service στο 210 2880600

Εξαργύρωση Voucher
Αφού παραλάβουμε τα παλιά σου
εργαλεία και προμηθευτείς τα
καινούρια Hilti, θα λάβεις ένα voucher
δωρεάν αναλωσίμων. Η αξία του
Voucher καθορίζεται από το εργαλείο
που προμηθεύεσαι, σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί, έχει ισχύ 100
ημερών και πρέπει να εξαργυρωθεί
εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.

“ΑΥΞΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΟΥ
ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ”

Η αξία του Voucher αναλωσίμων που
θα λάβεις καθορίζεται από το εργαλείο που
προμηθεύεσαι.

VOUCHER
Κατηγορία

Αξία Voucher (CCV)

Κατηγορίες εργαλείων

€ 60

Εργαλεία μπαταρίας 22V ή 36V, ηλεκτρικά περιστροφικά δράπανα
ΤΕ 2 έως ΤΕ 7, ηλεκτρικές σπαθόσεγες SR 30, καρφωτικά DX-2,
αποστασιόμετρα PD-I/E, laser πολλαπλών γραμμών PM (εκτός PM 40),
εργαλεία εντοπισμού PS, οπτικά αλφάδια POL και σημειοδείκτες PX.

€ 150

Μεσαία κρουστικά δράπανα ΤΕ 30 και ΤΕ 30-Α, σκαπτικά
κατεδάφισης ΤΕ 300, ηλεκτρικές σκούπες VC 20/40, κόφτες DCH
180/230, αδαμαντοφόροι λειαντήρες DGH 130 και laser πολλαπλών
γραμμών PM 40.

3

€ 250

Κρουστικά δράπανα ΤΕ 50, ΤΕ 60, ΤΕ 60-Α και ΤΕ 70, σκαπτικά
κατεδάφισης ΤΕ-500 έως ΤΕ-1000, καρφωτικά εργαλεία BX-GX-DX,
βάσεις εργαλείων αδαμαντοφόρας διάτρησης DD-ST 120/150/160 και
HD 30, λειαντήρες DG 150, κόφτες DCH-300, αρμοκόφτη DC SE20,
ηλεκτρική σκούπα VC 60L-Χ, σύστημα διαχείρισης νερού DD-WMS 100
και υβριδικές σκούπες μπαταρίας VC 20/40-Υ.

4

€ 350

Συστήματα αδαμαντοφόρας διάτρησης DD-30W, DD110, DD120,
DD150, DD160, περιστροφικά laser PR, βενζινοκίνητοι κόφτες χειρός
DSH και σκαπτικά κατεδάφισης ΤΕ-2000.

5

€ 700

Συστήματα αδαμαντοφόρας διάτρησης DD-250, DD-350 και DD-500
και σκαπτικά κατεδάφισης σκυροδέματος ΤΕ-3000.

6

€ 2,000

Συστήματα σάρωσης PS 200, PS 1000 και οθόνη Tablet PS 200

7

€ 4,000

Συστήματα αδαμαντοφόρας κοπής (wall saws) και εργαλεία
συρματοκοπής.
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