
 
 
 
 
 

 
Innovationsvecka Allmänna villkor 
 
1. Arrangör: Hilti Svenska AB med huvudkontor i Malmö. 
 
2. Tävlingen är öppen för personer bosatta i Sverige och som är över 18 år. Tävlingen är ej 

öppen för anställda på Hilti Svenska AB, dess holdingbolag, dotterbolag eller annat 
marknadsföringsföretag inom Hilti i världen samt deras familjemedlemmar och andra 
personer som är kopplade till företaget eller som är med och bedömer utslaget för tävlingen.  

 
3. Det finns inga avgifter för att delta i tävlingen.  
 
4. Genom att delta i tävlingen anses deltagaren ha accepterat dessa Allmänna villkor. 
 

Information om hur man anmäler sig och deltar i tävlingen finns på 

http://hilti.se/innovationsvecka  Man kan också anmäla sig  till tävlingen genom att besöka 

närmaste Hilti-btik. 

5. Tävlingsregler och anmälan till tävlingen:   
 

1. Besök en av våra Hilti-butiker. 
 

2. Prova antingen ett eller båda verktygen TE 6-A22 batteridriven borrhammare och 
SID 4-A22 batteridriven slagskruvdragare på vår demostation i butiken. 

 
3. Svara på en fråga om ett Hilti-verktyg. 

 
4. Om du svarar rätt på frågan får du plocka ett kort från vår överraskningslåda.  

 

5.  Om kortet har texten "Grattis, du är en vinnare!" kan du välja ett av följande 
Hilti-pris:  
 - Bit-sats (#2039186) 
 - M1 borr-sats (#411214) 
- Skyddsglasögon (#2065447) 

 
6. Endast ett deltagande per person godkänns. Flera anmälningar från samma person via 

samma anmälningsmetod kommer att avvisas. 
 
7. Anmälan till tävlingen öppnas den 25 september 2017 och sista dagen för anmälan är den 

29 september 2017. Efter detta datum kommer inga fler anmälningar till tävlingen att tillåtas. 
 
8. Arrangören åtar sig inget som helst ansvar för anmälningar som inte mottagits, oavsett 

orsaken till detta. 
 
9. Hilti åtar sig inget juridiskt ansvar för om deltagare skulle skada sig till följd av deltagande 
i tävlingen. 
 
10. Arrangören är inte ansvarig för felaktig information om vinster som deltagare erhållit från 
tredje part i anslutning till tävlingen. 
 

11. Vinsterna är de som angivits och inga kontanter eller andra alternativ erbjuds. Vinsten kan 

http://hilti.se/innovationsvecka


inte överföras till annan vinst. Vinsten förutsätter att vinnaren är tillgänglig och vi förbehåller oss 
rätten att byta ut vinsten mot något annat till motsvarande värde utan föregående meddelande. 

 

12. Vinnarna utses genom svara rätt på en fråga och därefter plocka ett kort som utvisar en vinst. 
 

13. Vinnaren kommer att meddelas i samband med tävlingen. Om vinnaren inte kan kontaktas 
eller inte hämtar ut vinsten inom 14 dagar efter att vinnaren fått meddelandet förbehåller vi oss 
rätten att frånta vinnaren vinsten och utse en annan vinnare. 
 
14. Arrangören kommer att meddela vinnaren när och var vinsten kan hämtas eller kommer att 

levereras. 
 
15. Tävlingen och dess Allmänna villkor lyder under svensk lag, inklusive eventuell 
vinstskatt, och tvister ska lösas i svensk domstol i enlighet med tillämplig svensk 
lasgstiftning. 
 
16. Vinnarens namn kommer att finnas tillgängligt 28 dagar efter att tävlingen avslutats genom 
att skicka e-post till följande adress: SETeamCS@hilti.com 

 

17. Denna tävling är inte på något sätt sponsrad, stöttad eller administrerad av eller i samverkan 
med Facebook eller något annat socialt nätverk. Du lämnar din information till Hilti Svenska AB 
och inte till någon annan part. Den information som lämnas kommer att användas i enlighet med 
följande integritetspolicy som återfinns på 
https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-links/privacy-policy.html 

 

18. Arrangörens beslut om vilka som har möjlighet att delta i tävlingen och vilka som utses till 
vinnare kan inte överklagas. Ingen korrespondens rörande tävlingen kommer att tillåtas. 

 

19. Arrangören har rätt att efter eget gottfinnande ändra eller justera dessa Allmänna villkor och 
dessa ändringar ska träda i kraft omedelbart efter att de publicerats på denna webbplats. 

 

20. Arrangören förbehåller sig också rätten att stänga tävlingen om omständigheter utom 
arrangörens kontroll kräver detta. 

 

Allmänna villkor för erbjudanden under Innovationsvecka 
 
1. Normala villkor och regler gäller: https://www.hilti.se/content/hilti/E1/SE/sv/various/footer-

links/access-agreement.html 
 
2. Erbjudanden är tillgängliga så långt lagret räcker. 

 

3. Erbjudande gäller endast för köp av följande verktyg: TE 6-A22, SID 4-A22 och TE 30-A36 
 

4. Byteserbjudande är endast tillgängligt vid köp av följande verktyg: TE 6-A22, SID 4-A22, TE 
30-A36, DX 5 och GX 3. 
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