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HSM SECURIO C16

Cena od  

740
PLN netto

2 
pkt

Krok 1. Wybierz urządzenia HSM objęte promocją. Do każdego urządzenia 
              przypisana jest określona ilość punktów. 

Krok 2. Dodaj punkty jakie są przypisane do każdego urządzenia. Pamiętaj, 
      że punkty podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. 

Krok 3. Wybierz interesujące Cię nagrody i złóż zamówienie wg poniższych zasad:

              a. ilość wybranych upominków nie może być większa od ilości kupowa-     
         nych urządzeń HSM objętych promocją,
              b. łączna wartość punktowa upominków nie może być wyższa od łącznej  
  wartości punktowej urządzeń HSM,
              c. punkty niewykorzystane w jednym zamówieniu przepadają. 

Krok 4. Ciesz się zakupionymi urządzeniami HSM oraz atrakcyjnymi, samodzielnie    
      wybranymi upominkami!

• Stopień bezpieczeństwa: P-4
• Wydajność cięcia (80g/m²): 13 kartek
• Pojemność kosza: 23 l
• Wysoka wydajność jednorazowa
• Silnik przystosowany do pracy ciągłej

HSM shredstar X13

Cena  

985
PLN netto

3 
pkt

·˛

• stopień bezpieczeństwa: P-5
• wydajność cięcia (80g/m²): 6 kartek
• pojemność kosza: 21 l
• bardzo cicha praca
• automatyczne cofanie zaciętego papieru

HSM shredstar X6pro

Cena od  

615
PLN netto

2 
pkt

• stopień bezpieczeństwa: P-4
• wydajność cięcia (80g/m²): 10 kartek
• pojemność kosza: 21 l
• bardzo cicha praca
• automatyczne cofanie zaciętego papieru

HSM shredstar X10

Cena  

570
PLN netto

2 
pkt

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-4
• wydajność cięcia (80g/m²): do 17 kartek
• pojemność kosza: 25 l
• zdejmowana głowica tnąca
• zerowe zużycie energii w trybie czuwania

Zasady promocji HSM

Urządzenia objęte promocją



HSM SECURIO C18

Cena od  

1200
PLN netto

HSM SECURIO B24

Cena od  

1940
PLN netto

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-7
• wydajność cięcia (80g/m²): do 27 kartek
• pojemność kosza: 82 l
• szerokość wejścia: 310 mm
• drewniana obudowa na kółkach

HSM SECURIO B32

Cena od  

2720
PLN netto

10 
pkt

HSM SECURIO B35

Cena od  

4460
PLN netto

18 
pkt

HSM SECURIO B22

Cena od  

1550
PLN netto

6 
pkt

HSM SECURIO AF300

Cena od  

2390
PLN netto

8 
pkt

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-7
• wydajność cięcia (80g/m²): do 32 kartek
• pojemność kosza: 100 l
• silnik o mocy 590W
• wysoka wydajność jednorazowa

HSM SECURIO B34

Cena od  

3360
PLN netto

12 
pkt

HSM SECURIO P36

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-7
• wydajność cięcia (80g/m²): do 41 kartek
• pojemność kosza: 145 l
• silnik o mocy 1800W
• wysoka wydajność jednorazowa

25 
pkt

• stopień bezpieczeństwa: P-4 do P-6 
• automatyczny podajnik na 300 arkuszy
• wydajność cięcia (80g/m²): do 14 kartek
• pojemność kosza: 34 l
• funkcja Lock-and-Go

7
pkt

4 
pkt

• Stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-6
• Wydajność cięcia (80g/m²): do 19 kartek
• Pojemność kosza: 33 l
• Przystosowana do ciągłej pracy w biurze
• Mocny silnik o mocy 440 W

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-5
• wydajność cięcia (80g/m²): do 19 kartek
• pojemność kosza: 25 l
• wyjmowany pojemnik na ścinki
• szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-7
• wydajność cięcia (80g/m²): do 37 kartek
• pojemność kosza: 130 l
• szczelina wejściowa o szerokości 400 mm
• duża pojemność kosza na ścinki

Cena od  

6850
PLN netto

• stopień bezpieczeństwa: P-2 do P-7
• wydajność cięcia (80g/m²): do 27 kartek
• pojemność kosza: 34 l
• silnik do ciągłej pracy o mocy 500W
• niszczy płyty CD również w CC



Sprzedaż promocyjna została zorganizowana przez HSM Polska sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (dalej Organizator). Regulamin sprzedaży promocyjnej dostępny jest w 
siedzibie Organizatora. Czas trwania promocji: od 19.10.2016 do wyczerpania zesta-
wów objętych promocją (lub ziszczenia się innego zdarzenia opisanego w Regulami-
nie). Produkty oferowane w ramach promocji mogą różnić się od tych ukazanych na 
zdjęciach i opisach, jednakże ich użyteczność będzie na porównywalnym poziomie. 
Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
Zakupione w ramach niniejszej promocji urządzenia nie podlegają zwrotowi. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

6 
pkt

12 
pkt

10 
pkt

Zestaw Trussardi My Scent 
Perfuma 50 ml + balsam do 
ciała 100ml + kosmetyczka 

dla niej

Zestaw Trussardi Uomo 
Perfuma 50ml + etui na 

telefon dla niego

Mop parowy 
Vileda

Dysk zewnętrzny 
Toshiba 1 T

Grill elektryczny
Tefal

Żelazko Philips
Azur Performer

Tablet Lenovo TAB 2 
A7-10F 7” WiFi 8GB

Golarka Philips 
S5400/06

Zestaw 5 noży 
Fiskars Edge 

Odkurzacz Zelmer
 Aquos 

18 
pkt

Ekspres ciśnieniowy 
DeLonghi  

10
pkt

Konsola Sony 
PlayStation 4 500GB

4 
pkt

8 
pkt

7 
pkt

40
pkt

Robot kuchenny 
wielofunkcyjny Proficook

3 
pkt

Dzbanek filtrujący Brita
Blender Russell Hobbs 

Mix & Go 
z przenośną butelką

Suszarka do włosów 
Remington

Gra towarzyska
Dixit Rebel

2 
pkt

25
pkt

Zegarek sportowy 
Caterpillar Motion

Nagrody do wyboru

Monitor BenQ 
21,5’’


