ПАМ’ЯТКА
ПОКУПЦЮ ПРОДУКЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ HILTI
•

Будьте особливо уважні до товарів, позначених торговою маркою HILTI, що їх продавці
пропонують за явно заниженою ціною та/або на різних торгових онлайн-майданчиках, що
завжди пов'язано із підвищеним ризиком як через недоступність перевірити достовірність
даних такого продавця, так і через неможливість в подальшому відстежити реалізаторів
контрафактної та/або контрабандної продукції, що, зазвичай, швидко видаляють свої дані
з таких майданчиків.

•

Уся без винятку оригінальна продукція торгової марки HILTI комплектується фірмовою
документацією, тому у випадку, коли продавець пропонує товар, позначений торговою
маркою HILTI, без відповідного посібника користувача, це серйозний привід подумати про
доцільність такої покупки.

•

Уся без винятку оригінальна продукція торгової марки HILTI має фірмову упаковку, тому
слід звертати особливу увагу на ознаки непрофесійного пакування, що може включати
дешеву, неякісну та/або пошкоджену упаковку, а також інші ознаки підробки на кшталт:
незрозуміле маркування, помилки в написанні назв моделей, у текстах на упаковці тощо.

•

Уся без винятку оригінальна продукція торгової марки HILTI має документи про її офіційне
ввезення на територію України, що підтверджують оригінальне походження, відповідність
технічним стандартам та нормам безпеки, а також містять дані про власника торгової
марки, країну-виробника та компанію-експортера, тому за відсутності таких документів
ризикуєте придбати контрафактну та/або контрабандну продукцію.

•

У випадку будь-якої підозри щодо вибраного товару та/або невпевненості, що здійснюєте
покупку у офіційного представника продавця HILTI в Україні, особливо, у спосіб онлайн,
не поспішайте та уважно перевірте усі дані про такого продавця, походження та наявність
документації на товар, а також умови його ввезення на територію України.

•

Купуйте оригінальну продукцію торгової марки HILTI лише у офіційного представника
продавця HILTI в Україні, що може бути здійснено для Вашої зручності через:
- технічного консультанта HILTI;
- відділ по роботі з клієнтами HILTI (044 390 55 66);
- шоурум HILTI, розміщений за адресою: вул. В.Хвойки 15/15, м. Київ;
- офіційний вебсайт HILTI www.hilti.ua.
Усю повну та необхідну інформацію, включно щодо гарантійного та сервісного
обслуговування оригінальної продукції торгової марки HILTI, що може здійснюватися
виключно офіційним представником продавця HILTI в Україні, Ви завжди можете
отримати, зв’язавшись з нами будь-яким зручним для Вас способом.
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