
Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, 

ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно 

безплатно през първите две години. След това ние ще продължим да ви 

доказваме качеството на нашите продукти като поставим ограничение на цената 

на ремонтите дотогава, докогато използвате ХИЛТИ машината. Ние дори ви 

даваме доживотна гаранция от производителя срещу производствени дефекти. 

Това не е просто напомняне за качеството ни, това е уникално предложение в 

бранша.
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Първокласен сервиз за всички Хилти уреди.

Доживотният сервиз на Хилти е много повече от всички стандартни гаранции.
При закупуване на машина от Хилти вие автоматично получавате уникален пакет от услуги.

Никакви разходи до 2 години 
С Хилти нямате абсолютно никакви ре-
монтни разходи за 2 години* от датата 
на закупуване. Това включва:
- Разходи за труд
- Ремонт или замяна на всички дефек-
тирали части, включително и на тези с 
нормално износване от експлоатация**
- Обслужване при светнал сервизен 
индикатор на уреда.
- Функционална проверка, регулировка 
и проверка на сигурността след всеки 
ремонт*
* Без разходи 2 години или 200 часа
(което се достигне първо)
За тежки диамантни машини с брояч 
на работните часове
* Период без разходи за 1 година
Ъглошлайфи тип DEG и DCG, винтона-
вивни кабелни машини, реципрочни и 
прободни триони, шлайф машини, TE 
2-A, DG 150 и диамантно-пробивна ма-
шина DD-EC1.
* Период без разходи за 6 месеца
Ъглошлайфи тип AG и DAG, и машини-
те DSH 700, DSH 900.
** С изключение на: буталата и буфе-
рите за DX уредите, филтрите за пра-
хосмукачки и патронниците за удар-
но-пробивните машини.

Доживотни ограничени  
разходи за ремонт 
След изтичане на двете години без 
разходи, в случай на ремонт, клиентът 
заплаща максимум до 25% от листо-
вата цена на нов уред.
Ако цената на ремонта е под 25%, 
клиентът заплаща актуалната стой-
ност. Когато ремонтът надхвърля 
тази граница, разликата над 25% се 
поема за сметка на Хилти - през це-
лия живот на Вашата Хилти машина.

Най-важното:
6 месеца без разходи след всеки из-
вършен ремонт.

Доживотна гаранция от производи-
теля 
Хилти ремонтира или заменя безплат-
но всички уреди, които са показали 
дефекти в резултат на некачествени 
материали или производствени про-
пуски по време на целия период на 
експлоатация.

Бърз сервиз 
Времето е пари. Това е основната причина, която ни кара винаги да се стремим да върнем Вашата машина след ремонт до 5 дни.

Основните предимства на доживотния сервиз на Хилти са:
 Максимален контрол на разходите

 - Абсолютно никакви разходи до 2 години
 - След това - ясно ограничени разходи за ремонт

 Бърза и небюрократична процедура
 - Не е необходима проверка на покупката (т. е. без фактура и гаранционна карта)
 - Продължителният и неприятен процес на пресмятане на ремонтни разходи вече е в миналото.
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Хилти инженерите директно работят с архитектите и проектантите на обекта, 

за да предложат решения на възникналите проблеми и особености по време на 

работа. Нашите професионалисти покриват цялата територия на страната и са на 

Ваше разположение за инженерни съвети и помощ в изчисленията на проектите 

Ви.

Хилти инженерите организират продуктови семинари и индивидаулни обучения 

както и разпологат с детайлни CAD чертежи и обширен онлайн Център за 

техническа информация.

Същите тези Хилти консултанти са специалисти в пасивната пожарозащита и с 
висока компетентност ще Ви насочат към най-правилното решение за стан-
дартни и нестандартни случаи. 

Хилти Център за техническа информация:

www.hilti.bg

Инженерна подкрепа

bg-fe@hilti.com

0800-123 98

Когато Вашият бизнес се
нуждае от най-доброто
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Екипът ни е винаги на  
Ваше разположение

Националната мрежа от Хилти центрове е много 

повече от презентационни зали или места за 

продажби. Консултантите в Хилти Центровете 

могат да ви предложат съвети за продукти и 

приложения плюс демонстрации на машини и 

системи. Също така може да направите и поръчка 

или покупка на уреди и консумативи.

Страницата на Хилти е на Ваше разположение по 

всяко време на денонощието. Лесна за управление, 

тя Ви предлага широка гама от информация 

включително онлайн каталог на всички актуални 

продукти и услуги, най-атрактивните предложения 

за периода, както и Център за техническа информация, където може да 

откриете технически документи и софтуер, които да помогнат на Вашата 

ежедневна дейност.

Лесно може да откриете Хилти контакти за цяла България, да дадете своя 

коментар, оплакване, комплимент по повод патрньорството си с Хилти, да 

направите запитване за нужната Ви информация.

Нашият високо квалифициран екип от 

Специалисти в Клиентско обслужване са на Ваше 

разположение от Понеделник до Петък от 08:30 

до 17:00. Те могат да Ви помогнат с продуктови 

съвети и подробна информация, поръчки, 

доставки и съвети как да намерите най-близкия 

Ви Хилти център или да се свържете с Вашия 

търговско-техничеснки консултант.

Ако се нуждаете от професионален съвет, 

демонстрация на продукт или система, помощ при 

дадено приложение на Ваш обект или в офиса, 

Клиентско обслужване може да Ви свърже с 

Вашия търговско-технически консултант.

0800 123 98

5www.hilti.bg | 0800-123 98 01  Хилти услуги



259



260 www.hilti.bg | 0800-123 9810  Пожарозащитни системи

Пожарозащитни системи

Конструктивни фуги

Фуги от преградни стени

Горими и не горими тръбни
трасета

Единични кабелни трасета,
кабелни снопове и скари.

Комбинирани отвори с
различни преминаващи
инсталации.

Пожаро-устойчивост.


