TERMOS E CONDIÇÕES
1. O promotor do concurso é Hilti do Brasil Comercial Ltda., com escritório na Al. Rio Negro,
500 | Torre A – 9º Andar – Barueri – SP, Brasil, CEP: 06454-000
2. Ao ser participante das dinâmicas deste evento, o beneficiário está concordando com os
presentes termos e condições.
3. As regras do concurso e como participar, são descritos abaixo:
A. Visitando nosso evento presencialmente no local anunciado.
B. Através de nossos vendedores externos Hilti.
C. Através de nossa Central de Atendimento a Clientes.
D. Comprando alguns de nossos produtos listados e conforme as quantidades
comunicadas.
4. Para que seja válida a promoção, a data de emissão das ordens de compra e do pedido
Hilti deverá ser de 09 a 13 de Abril de 2018.
5. É possível ganhar mais de um prêmio por pedido, pois a premiação é cumulativa conforme
a quantidade comprada, validos apenas sobre os produtos listados.
6. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por informações não recebidas por qualquer
motivo.
7. O promotor do evento não se responsabiliza por qualquer divergencia ou problema de
Qualidade nos premios entregues pelo fornecedor terceirizado. O cliente deverá acionar
diretamente o departamento de qualidade do fornecedor terceirizado.
8. Os premios serão entregues conforme indicado, ou em vale compras no site da Netshoes
no valor igual ou superior aos productos, e dinheiro em espécie não poderá ser oferecido.
O prêmio não poderá ser transferido. Os premios estão sujeitos a disponibilidade e nos
reservamos o direito de substituir qualquer premio por outro de valor equivalente sem
nenhum aviso prévio.
9. O participante será notificado sobre a entrega dos premios, e se este contato não
responder após tentativas por email e telefone, nos reservamos o direito de desclasificar
este ganhador e retirar o prêmio.
10. O concurso e sua dinâmica estão regidos pelas leis vigentes na República do Brasil,
incluído qualquer imposto aplicado sobre os prêmios, e qualquer disputa será sujeita
exclusivamente a jurisdição da justiça brasileira.

11. Os dados proporcionados para efeito de apuração destes concursos e dinâmicas serão
usados de acordo a nossa política de privacidade e uso de dados que é possível ser
consultada aqui.
12. O promotor do evento se reserva o direito de modificar os presentes termos e condições, e
tais modificações serão válidas a partir da atualização nas páginas de internet oficiais da
campanha.
13. O promotor tambem se reserva o direito de cancelar a campanha se as circunstancias
saírem fora de seu controle.
14. As ofertas e descontos são aplicaveis enquanto houver estoque disponivel
15. Não se aceitam devoluções dos produtos vendidos com descontos do grupo de
ferramentas semi-novas de demonstração (“demo tools”).

