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Acord de acces 
  
Hilti Online – Termeni și condiții de utilizare  
Înainte de a accesa website-ul Hilti România este necesar să citiți acești termeni și condiții 
de utilizare. Termenii și condițiile de utilizare reglementează accesul și modalitatea de 
utilizare a website-ului. Vizitarea în continuare a website-ului presupune că sunteți în 
totalitate de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale website-ului Hilti România.  
 
Exonerare de răspundere  
Prin utilizarea acestui website Hilti vă exprimați acordul față de următoarele declarații. 
 
Toate datele și calculele (inclusiv desene, diagrame) prezentate în cadrul acestui website 
sunt bazate pe principii, formule și factori de siguranță stabiliți prin instrucțiunile tehnice, 
manualele de utilizare, configurare și instalare ale Hilti. Valorile luate în calcul sunt bazate 
pe valorile medii obținute pe parcursul fazelor de testare ale produsului. Datorită variațiilor 
de material se impune testarea la punctul de lucru, pentru a determina performanța în 
condiții specifice oricărui punct de lucru. 
 
Orice modificări aduse acestor date sau calcule (inclusiv desene, diagrame) de către 
utilizator, în cazul în care acest lucru este posibil, pot determina neîndeplinirea de către o 
aplicație a condițiilor de siguranță impuse de Hilti sau prin lege. De aceea, utilizatorul este 
de acord cu despăgubirea și absolvirea de răspundere a Hilti în legătură cu orice 
reclamație (pretenție, revendicare) al cărei obiect este o aplicație bazată pe astfel de 
modificări. 
 
Acest website a fost construit pentru a furniza un set specific de rezultate în funcție de 
datele de intrare furnizate. Este responsabilitatea clientului și/sau inginerului responsabil 
de proiect de a verifica rezultatele înainte de utilizare și de a se asigura că acestea sunt 
adecvate aplicației specifice a clientului. 
 
Toate informațiile și programele furnizate pe acest website constituie elemente ajutătoare, 
fără a exista o garanție asupra corectitudinii și acurateței calculelor în cazul unei aplicații 
specifice  
 
Hilti nu acceptă nici o răspundere în legătura cu utilizarea acestui website, şi prin aceasta 
este absolvit de orice răspundere în legătură cu orice daune directe, indirecte, incidentale 
sau de consecință, pretenţie sau prejudiciu, pierderi și/sau cheltuieli în legătură cu, sau din 
cauza, sau în urma utilizării / inabilității de a utiliza, orice informații sau programe furnizate 
prin acest website, în orice scop. 
 
TOATE MATERIALELE CONȚINUTE DE ACEST WEBSITE SUNT “CA ATARE” ȘI FĂRĂ 
GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE. HILTI NEAGĂ ORICE GARANȚIE, INCLUSIV 
GARANȚIA IMPLICITĂ DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT 
SCOP. HILTI NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE DE ACEST WEBSITE 
VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU LIPSITE DE ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI 
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CORECTATE, SAU CĂ ACEST WEBSITE SAU SERVERUL SUNT LIPSITE DE VIRUȘI 
SAU ALTE COMPONENTE MALIȚIOASE. HILTI NU GARANTEAZĂ UTILIZAREA 
MATERIALELOR CONȚINUTE DE ACEST WEBSITE ÎN TERMENI DE 
CORECTITUDINE, ACURATEȚE, FIABILITATE, ETC.. 
 
De asemenea, Hilti nu oferă nici o garanţie, fie expresă sau implicită, că produsele, 
informaţiile sau fişierele disponibile pe acest website sunt lipsite de viruşi, viermi, materiale 
distructive sau cod care poate să corupă, compromită sau să pună în pericol funcţionarea 
sau conţinul sistemului, reţelei, componentele sau programele folosite. Prin aceasta 
acceptaţi orice risc legat de existenţa unor asemenea viruşi, viermi, materiale distructive 
sau orice alte date sau cod care poate să corupă, compromită sau să pună în pericol 
funcţionarea sau conţinul sistemului, reţelei, componentele sau programele folosite. 
 
Acces și informații  
Accesul este limitat la vizualizarea informațiilor aparținând Hilti exclusiv în scopuri legitime 
de afaceri. Orice acces sau încercare de accesare a altor sisteme informatice ale Hilti sau 
a altor informații conținute în sisteme ale Hilti, pentru orice motiv, sunt interzise. Prin 
acceptarea termenilor şi condiţiilor impuse, declaraţi că sunteţi de acord să nu folosiţi 
informaţiile conţinute de acest website pentru alte scopuri decât cele legitime de afaceri. 
 
Mărci comerciale și drepturi de autor 
Acest website conține marca înregistrată Hilti și mărcile de servicii. Toate drepturile asupra 
proprietății intelectuale conținute de acest website, inclusiv mărcile comerciale, drepturile 
de autor, secretul comercial și patentul, sunt rezervate. Accesul la acest website nu 
acordă dreptul de copiere sau utilizare a proprietății intelectuale a Hilti. 
 
Toate materialele conținute de acest website sunt protejate de lege, incluzănd, fără 
restricţii, legea copyright-ului, legea patentelor şi mărcilor, şi sunt proprietatea Hilti. Se 
interzic tipărirea, copierea, reproducerea, distribuirea, transmiterea, încărcarea, 
descărcarea, stocarea, modificarea sau afișarea acestor materiale, cu excepția descărcării 
și utilizării materialelor conținute în secțiunea “Bibliotecă tehnică” a website-ului, cu scopul 
unic de identificare și achiziționare a produselor Hilti adecvate. Este interzisă modificarea 
oricărei informaţii (atât text cât şi foto sau video) conţinute în paginile site-ului Materialele 
oferite spre descărcare (download) nu pot fi multiplicate şi utilizate în scopuri comerciale 
(vănzare sau folosirea lor prin alte metode care ar aduce profituri băneşti sau materiale) 
sau copia materialele specifice oferite pentru download sau copiere. Aceste materiale sunt 
pur informative şi sunt destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale. 
 
Este interzisă postarea unor texte sau imagini explicite cu caracter injurios, insidios, 
sexual, politic sau care fac trimitere sau dau loc la interpretări de acest gen Pentru orice 
intrebări sau solicitări de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne 
contactaţi. 
 
Comunicări 
Orice informație comunicată către Hilti prin intermediul acestui website devine proprietatea 
Hilti. În lipsa unui acord prealabil, Hilti nu este obligată să asigure confidențialitatea 
acestor informații, și are drept de proprietate exclusivă asupra informațiilor, fără a acorda 
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compensație de orice natură inițiatorului respectivei comunicări.  
 
Protecția prin intermediul numelui de utilizator și a parolei 
Numele de utilizator și parola de acces pe website-ul Hilti au caracter personal și 
confidențial. Aceste date vor fi în mod OBLIGATORIU actuale, clare şi complete şi VOR FI 
ACTUALIZATE ORI DE CÂTE ORI ESTE CAZUL. Transferul sau partajarea informațiilor 
referitoare la numele de utilizator și parola alocate sunt strict interzise. Orice încălcare a 
acestei interdicții se va solda cu restricționarea imediată a accesului la website-ul Hilti 
România, precum și cu asumarea răspunderii față de Hilti pentru orice daună rezultată în 
urma acestei încălcări. Responsabilitatea protejării parolei de acces pentru prevenirea 
accesului neautorizat aparține în totalitate utilizatorului. 
Înregistrarea prin cont şi parolă implică anumite reguli. Cuvintele alese nu trebuie: să 
creeze confuzii, să aducă ofense la adresa vreunei persoane, sau grup de persoane, să 
conţină cuvinte obscene, adrese de telefon, email sau internet şi să nu aibă tente rasiale 
sau sexuale. 
Odată cu înregistrarea prin nume de utilizator şi parolă se consideră că aţi citit şi aţi fost de 
acord cu termenii şi condiţiile specificate. Ca urmare, în plus faţă de cele expuse anterior, 
cade în responsabilitatea DUMNEAVOASTRĂ: 
 
- transmiterea către persoanele sau departamentele companiei a materialelor obscene, 
jignitoare, agresive, discriminatoare, defăimătoare, ameninţătoare, profanatoare, ilegale 
sau orice alte materiale care violează în orice fel drepturile persoanelor implicate. 
- postarea pe site sau trimiterea pe E-mail-urile către departamentele Hilti a materialelor 
pornografice sau cu caracter obscen, a informaţiilor confidenţiale sau pentru care 
posesorul nu deţine drepturi de autor. 
- transmiterea de informaţii la care aveţi acces, către persoane sau departamente de la 
firme concurente. 
- nu veţi modifica sau şterge informaţii de pe paginile site-ului. 
- nu veţi transmite pe E-mail fişiere care conţin viruşi, sau prin intermediul reţelei, 
programe care pot provoca nefuncţionarea în condiţii optime a site-ului sau chiar 
distrugerea lui. 
- nu veţi copia şi/sau adapta şi distribui informaţii sau părţi din informaţii (text, poze) la care 
aveţii acces pe site, indiferent de situaţie şi scopul urmărit, fără acordul prealabil al 
proprietarului. 
 
Responsabilitatea clientului 
VĂ ASUMAȚI ÎN TOTALITATE RESPONSABILITĂȚILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOR LA 
ALEGEREA Hilti PENTRU ATINGEREA REZULTATELOR SCONTATE. VĂ ASUMAȚI ÎN 
TOTALITATE RESPONSABILITĂȚILE ȘI OBLIGAȚIILE REFERITOR LA ORICE DECIZII 
ADOPTATE SAU SFATURI OFERITE ÎN URMA UTILIZĂRII ORICĂROR INFORMAȚII 
CONȚINUTE DE ACEST WEBSITE Hilti, INCLUSIV PENTRU CONȚINUTUL ȘI 
ACURATEȚEA REZULTATELOR FURNIZATE TERȚILOR. 
Hilti NU ESTE IMPLICATĂ ÎN PRESTAREA DE SERVICII INGINEREȘTI SAU DE ALTĂ 
NATURĂ PROFESIONALĂ. DACĂ ESTE NECESARĂ ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ DE 
ORICE NATURĂ, SE IMPUNE SOLICITAREA SERVICIILOR UNEI PERSOANE 
COMPETENTE.  


