
Promocja HSM
Wymień Punkty na Nagrody 
wiosna 2022wiosna 2022 

21.02.2022 - 15.06.2022



7 
pkt

Kup niszczarki w promocji i wymień otrzymane punkty na nagrody!

7 
pkt

Zasady Promocji:  1. Do każdego urządzenia w promocji przypisana jest określona ilość punktów. 2. Wybierz urządzenia i zsumuj punkty. Pamiętaj, że punkty podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. 3. Wybierz interesujące Cię nagrody i złóż 
zamówienie wg następujących zasad: a. ilość wybranych upominków nie może być większa od ilości kupowanych 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. 4. Ciesz się zakupionymi urządzeniami HSM oraz atrakcyjnymi, samodzielnie wybranymi upominkami!

Dron DJI Ryze Tello

Słuchawki Huawei FreeBuds 
4i białe

Blender Philips Zoodler Viva 
Collection

Woda toaletowa Paco Rabanne 
1 Million 100ml dla niego

Woda perfumowana Paco Rabanne 
Lady Million Lucky 80ml dla niej

8 
pkt

www.hsm.eu/promocja

32
pkt

14 
pkt

8 
pkt

Karta podarunkowa „Wyjątkowy Prezent“ o wartości 300 PLN 
Ważność karty: co najmniej 2 lata

10 
pkt

18 
pkt

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7 
2021 Wi-Fi 3GB/32GB kolor srebrny

Robot odkurzający 
iRobot Roomba i3

SmartWatch Lenovo 
S2 Pro czarny

4 
pkt

4
pkt

Głośnik Bluetooth Sony 
SRS-XB13 czarny

Przedstawione atrakcje 
są przykładowe.

 
Pełny katalog ponad 

3000 atrakcji dostępnych 
w ramach karty podaru
nkowej na terenie całej 

Polski na:

www.hsm.eu/promocja

Dostępne w całej Polsce!



P - 2 ÷ P - 7 do 32 100 l

HSM SECURIO B34

P - 2 ÷ P - 7 do 19 33 l

HSM SECURIO B22

14 
pkt

ISO/  
IEC 

21964

ISO/  
IEC 

21964
P -4 15 26 l

Cena  1320 PLN netto

HSM shredstar X15

• Automatyczne wycofanie 
zaciętego papieru

• Wysoka wydajność 
jednorazowa

• Wyjmowany pojemnik na 
odpady 4 

pkt

ISO/  
IEC 

21964

HSM SECURIO B26

P - 2 ÷ P - 7 do 27 55 l

Cena od 2 550 PLN netto

• Łatwy do opróżniania,       
pojemny kosz na ścinki 

• Drewniana obudowa  
na kółkach

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

 10
pkt

ISO/  
IEC 

21964

Cena od 8 400 PLN netto

HSM SECURIO P36i

P - 2 ÷ P - 7 do 45 145 l

ISO/  
IEC 

21964

Punkty podlegają sumowaniu wyłącznie w jednym zamówieniu. Ilość wybranych nagród nie może być większa od ilości kupowanych urządzeń HSM objętych promocją. 
Łączna wartość punktowa nagród  nie może być wyższa od łącznej wartości punktowej urządzeń HSM. Punkty niewykorzystane w jednym zamówieniu przepadają. 
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 21.02.2022 do 15.06.2022 lub wyczerpania zestawów objętych promocją (lub ziszczenia się innego zdarzenia opisanego 
w Regulaminie). 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.

Niszczarki w Promocji

28 
pkt

7 
pkt

• Innowacyjny system napędu  
i sterowania IntelligentDrive

• Trzy tryby pracy:  
cichy, normalny, wydajny

• Inteligentne usuwanie zacięć 

• Dotykowy wyświetlacz 4,3''

• Gwarancja 3 lata na urządzenie,  
dożywotnia na noże tnące

• Wysoka wydajność jednorazowa

• Mocny silnik przystosowany do 
pracy ciągłej

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

• Przystosowana do pracy ciągłej 
w biurze

• Mocny silnik o mocy 440 W

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

Cena od 3 690 PLN netto

Cena od 1 850 PLN netto

P - 4 ÷ P - 6 do 14 35 l

HSM SECURIO AF300
ISO/  
IEC 

21964

8 
pkt

• Otwarta taca automatycznego 
podajnika mieści do 300 ark.

• Promocja dotyczy nowego 
modelu z roku 2022

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

Cena od  2 590 PLN netto

32
pkt
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