
 

 

Syarat dan Ketentuan Layanan Alat Hilti 

 

1. Hilti Tool Service 

1.1.  Semua perbaikan yang dilakukan oleh Hilti, dilakukan di Tool Service Center oleh teknisi 

Hilti yang terlatih dan hanya menggunakan suku cadang asli Hilti. 

1.2.  Jika pelanggan memutuskan untuk melakukan perbaikan sendiri dan / atau oleh pihak 

ke-3 yang tidak sesuai dengan aturan produksi, manfaat layanan alat Hilti yang diuraikan 

dalam Persyaratan dan Ketentuan ini akan batal dan tidak berlaku. 

 

2. No Cost Period 

2.1.  Selama dua tahun pertama, dimulai dari tanggal alat dibeli dari Hilti terhitung sejak 1 

Januari 2018, seluruh jenis perbaikan diberikan secara gratis. Ini termasuk: 

2.1.1. Pengambilan barang dan biaya transportasi 

2.1.2. Biaya jasa perbaikan 

2.1.3. Bagian dan komponen rusak yang mengalami keausan dan kerusakan yang wajar. 

2.1.4. Waktu perbaikan / perawatan yang ditunjukkan oleh lampu indikator pada alat 

2.1.5. Pemeriksaan fungsional, penyesuaian dan pemeriksaan keamanan 

2.1.6. Pengantaran barang 

2.2.  Alat yang termasuk dalam No Cost Period diuraikan dalam Lampiran A. 

2.3.  Untuk alat sistem diamond dengan penghitung jam operasi, No Cost Period berlaku  

selama 1 tahun . 

2.4.  Setelah No Cost Period berakhir, biaya perbaikan alat akan dibebankan kepada 

pelanggan kecuali tercakup dalam garansi pabrik. Untuk biaya perbaikan Hilti, lihat 

klausul 3. 

 

 

 

 

 



 

3. Repair Cost Limit 

3.1.  Setelah melewati masa No Cost Period, tool akan dikenakan biaya Repair Cost Limit, 

dimana setiap biaya repair tidak akan melebihi Repair Cost Limit yang sudah ditentukan 

setiap tipe toolnya, dan ini berlaku seumur hidup mesin (hingga tiba masa repair stop).  

3.2.  Untuk setiap biaya perbaikan tool pelanggan di luar No Cost Period, maka akan berlaku 

perincian biaya perbaikan sebagai berikut : 

3.2.1. Repair Cost Limit (RCL) - seperti yang terlihat pada Lampiran A atau biaya aktual 

suku cadang dan material lainnya, apabila total biaya di bawah RCL 

3.2.2. Pajak Pertambahan nilai Barang (PPn) 

3.4.  Hilti berhak untuk menyesuaikan dasar perhitungan Repair Cost Limit tanpa 

pemberitahuan sebelumnya. 

3.5.  Repair Cost Limit akan berlaku selama masa pakai alat, dengan syarat bahwa semua 

perbaikan alat dilakukan oleh Hilti. 

3.6. Untuk setiap perbaikan berbayar, maka pelanggan bebas dari biaya selama 30 hari 

kalendar untuk keluhan / kerusakan yang sama dan akan berlaku untuk alat terkait 

setelah perbaikan berbayar dilakukan. Hal ini sebagai jaminan kualitas layanan reparasi / 

Repair Warranty Hilti. 

3.7.  Repair Warranty selama 30 hari kalendar akan dimulai sejak invoice perbaikan berbayar 

diterbitkan. 

3.8.  Untuk klaim 30 hari warranty pelanggan harus menunjukkan invoice berbayar terakhir 

yang berhubungan dengan alat yang akan diperbaiki untuk kerusakan yang sama. 

 

4. Manufacturer’s Warranty 

4.1.  Selama Jangka waktu 20 tahun, Hilti akan mengganti atau memperbaiki alat secara 

gratis dari tanggal pembelian jika semua perbaikan dilakukan oleh Hilti. Adapun alat 

yang diganti atau diperbaiki jika kerusakan akibat:  

4.1.1. Komponen alat yang salah 

4.1.2. Cacat desain dari pabrik 

4.2.  Ketentuan dan Pengecualian Umum berlaku, lihat klausul 8. 

 



 

 

 

5. Three Days or Free 

5.1.  Syarat dan ketentuan dari Three Days or Free sebagaimana diuraikan pada ayat 5, 

berlaku untuk pelanggan area JABODETABEK Kota. 

5.2.  Hilti akan memperbaiki dan mengembalikan alat kepada pelanggan dalam waktu 3 hari 

kerja sejak alat diterima oleh Tool Service Center Hilti. 

5.3.  Jika perbaikan alat melebihi 3 hari kerja, maka seluruh perbaikan akan terbebas dari 

biaya.  

5.4.  Apabila ada penundaan dari proses Service HILTI, yang membuat Hilti tidak dapat 

memenuhi komitmen 3 hari kerja perbaikan alat, maka biaya yang dibebankan kepada 

pelanggan setelah faktur diterbitkan, akan dikembalikan dalam bentuk nota kredit. 

5.5.  Kondisi berikut harus dipenuhi agar Three Days or Free berlaku: 

5.5.1. Pelanggan menandatangani Formulir Pre-Approval (seperti yang terlihat pada 

Lampiran B), yang menyatakan bahwa pelanggan menyetujui semua perbaikan 

sampai maksimum biaya Repair Cost Limit dan melanjutkan perbaikan tanpa 

pemberitahuan dan penyertaan surat penawaran reparasi / AMS Quotation & 

Purchase order atau service order dari pelanggan. Formulir ini bisa dijadikan HILTI 

sebagai dokumen yang sah untuk penagihan biaya service. Dan biaya kurir 

ditanggung oleh Hilti. 

5.5.2. Perbaikan alat harus diberitahukan kepada Hilti melalui Customer Service. Untuk 

mengatur pengambilan alat di hari kerja berikutnya, pelanggan perlu memberi tahu 

Hilti antara pukul 08.00 - 16.00 (Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional). 

5.5.3. Jika alat tidak siap diambil maka Three Days of Free servis dihitung ulang sesuai 

tanggal pengambilan alat.   

5.5.4. Three Days or Free servis dimulai pada hari alat dikirimkan oleh kurir ke Repair 

Center Hilti. 

5.5.5. Maksimum alat yg dapat dikirim pada satu kali pengiriman sesuai dengan 

lampiran yang disetujui oleh kedua belah pihak saat penandatanganan pre 

approvals form. 



 

5.6.  Setiap alat yang akan diperbaiki harus disertai dengan order perbaikan (AMS) untuk 

memungkinkan pelacakan setiap alat dan nomor seri. 

5.7.  Hilti tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh 

keterlambatan pengiriman alat yang diperbaiki. Kegagalan dalam menepati waktu 3 hari 

akan dikompensasikan sebagaimana diuraikan dalam pasal 5.3, 5.4, 5.5. 

5.8.  Pengecualian berlaku. Untuk daftar lengkap, lihat klausul 8. 

5.9.  Untuk daerah-daerah di luar zona Three Days or Free, sebagaimana didefinisikan dalam 

Kode Pos Time Promise (seperti yang terlihat pada Lampiran B), jangka waktu yang 

diberikan oleh staf Hilti harus digunakan sebagai panduan saja. 

5.10      Surat penawaran reparasi akan berlaku selama lima (5) hari kerja sejak surat dibuat. 

5.10.1. Hilti akan melakukan semua upaya yang wajar untuk menghubungi pelanggan 

untuk menindaklanjuti surat penawaran yang sudah diajukan hingga lima hari 

kerja. 

5.10.2. Jika pelanggan tidak dapat dihubungi, tidak membalas atau memilih untuk tidak 

melanjutkan perbaikan dalam waktu lima (5) hari kerja dari tanggal penawaran, 

maka penawaran menjadi batal dan alat akan dikembalikan dengan kondisi tidak 

diperbaiki dan dibongkar sebagaimana diharuskan oleh standar keselamatan 

Hilti. Biaya pengiriman kembali ke pelanggan akan dibebankan ke pelanggan. 

 

6. Biaya Pengiriman 

6.1.  Biaya pengiriman akan ditagihkan langsung kepada pelanggan untuk setiap alat yang 

tidak jadi diperbaiki (send back unrepair). 

6.2.  Biaya pengiriman akan ditagihkan langsung ke pelanggan oleh kurir. 

 

7. Umum dan pengecualian 

7.1.  Perbaikan tidak termasuk aksesoris. 

7.2.  Barang habis pakai, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua alat yang berhubungan 

dengan barang habis pakai, magazine, fastener guide, piston dan penyangga di alat 

direct fastening, filter untuk mesin penyedot debu, kabel; tidak dicakup oleh Hilti Tool 



 

Service. Biaya perbaikan atau penggantian barang-barang ini harus atas biaya 

pelanggan. 

7.3.  Hilti tidak menawarkan perbaikan parsial, hanya perbaikan fungsional penuh untuk 

mengembalikan alat ke standar pabrik untuk kinerja maksimum. 

7.4.  Perbaikan apapun di luar bagian perbaikan atau perawatan yang diizinkan, akan 

membatalkan semua jaminan. 

7.5.  Apabila alat milik pelanggan dicuri, maka harus segera dilaporkan ke HILTI dengan 

memberitahukan nomor seri alat serta surat kehilangan dari pihak berwajib.  

7.6.  Untuk alat / tool yang berganti kepemilikan, maka wajib disertakan surat pindah tangan/ 

ganti kepemilikan dari pemilik tool yang lama, disertai tanda tangan dan atau cap. 

7.7.  Alat dari pelanggan yang mengalami pemblokiran kredit, tidak akan dikirimkan atau 

diproses untuk perbaikan Hilti. 

7.8.  Kasus-kasus berikut ini dikecualikan dari cakupan Layanan Alat HILTI yang dijelaskan di 

atas, termasuk: 

7.8.1. Alat yang tidak dipergunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, secara ketat sesuai 

dengan instruksi operasi dan instruksi lain yang diterbitkan oleh Hilti. Termasuk 

kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, banjir, bencana alam, kekerasan 

yang tidak semestinya (misalnya menjatuhkan, kerusakan akibat dampak, 

kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak benar) atau perbaikan 

menyeluruh/ modifikasi alat oleh pihak non-teknisi Hilti. 

7.8.2. Repair Cost Limit dan 1 Month No Cost period pada peralatan yang diperbaiki, 

tidak berlaku untuk baterai dan charger. Baterai dan pengisi daya akan ditukar 

dan diganti dengan barang baru dalam No Cost Period selama dua tahun. 

7.8.3. Hilti berhak untuk menolak Repair Cost Limit secara sepihak bagi pelanggan yang 

menyalahgunakan alat atau merusak alat di luar kondisi kerja normal. 

 

8. Pengecualian Time Promise 

8.1.  Alat Diamond Coring, Gas Saw, alat DS dan Wire Saw, dan semua alat pengukur 

8.2.  Peralatan khusus / item dalam daftar non-standar. 



 

8.3.  Perbaikan alat yang membutuhkan klarifikasi dari pelanggan untuk menyelesaikan 

perbaikan. 

8.4.  Alat yang telah dikembalikan ke Hilti untuk permintaan penawaran perbaikan. 

8.5.  Pengiriman yang tidak diterima, ditolak atau dijadwal ulang oleh pelanggan. 

8.6.  Alat yang dikirim sebagai barang berbahaya (termasuk baterai lithium lebih dari 100 Wh). 

8.7.  Perbaikan dikumpulkan dari pelanggan oleh pihak ketiga yang tidak diinstruksikan oleh 

Hilti. 

8.8.  Item yang tidak pernah menerima nomor seri dari Hilti. 

8.9.  Pengiriman yang tertunda karena alasan Force Majeure. 

8.10.  Pengambilan massal atau palet; lebih dari 5 alat dari satu pelanggan per proyek pada 

satu waktu. 

8.11.  Hari ketika Hilti Tool Service Center tidak beroperasi karena hari libur umum atau acara 

khusus lainnya. 

8.12.  Jangka waktu selama 10 hari kerja sebelum dan sesudah Hari Raya dan periode Libur 

Akhir Tahun. 

 

9. Syarat dan ketentuant penjualan standard Hilti 

9.1.  Ini adalah dokumen tambahan untuk Syarat dan Ketentuan Penjualan Hilti yang sudah 

ada. 

9.2.  Kecuali ditentukan lain, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Persyaratan dan 

Ketentuan Penjualan standar akan tetap tidak berubah dan berlaku penuh dan efektif. 

9.3.  Jika ada keraguan atau ketidaksesuaian antara syarat dan ketentuan dokumen ini dan 

yang terkandung dalam Syarat dan Ketentuan Penjualan Standar Hilti, yang dalam 

Ketentuan Standar dan Ketentuan Penjualan Hilti akan berlaku dalam semua keadaan. 

 

10.  Syarat dan Ketentuan 

 10.1.  Dengan memperbaiki alat di Hilti pelanggan setuju dengan syarat dan ketentuan di atas 

10.2  Syarat dan ketentuan ini dapat berubah sewaktu-waktu. 


