
Promocja HSM
Wymień Punkty na Nagrody 
lato 2021lato 2021 

01.07.2021 - 24.09.2021



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!

Golarka PHILIPS  
Series 5000 S5587/30

Zestaw patelni  
Tefal Ingenio Emotion Inox

Blender kielichowy TEFAL  
Perfect Mix BL8111

Zestaw Yves Saint Laurent Y Pour 100 ml 
+ żel pod prysznic 50 ml dla niego

Zestaw woda perfumowana Lancome La Vie 
Est Belle, balsam oraz pomadka dla niej

10 
pkt

www.hsm.eu/promocja

50
pkt

14 
pkt

10 
pkt

Robot planetarny BOSCH  
MUM48SL MUM4

14 
pkt

12 
pkt28 
pkt

Smartfon Samsung  
Galaxy A32 128 GB

Elektryczna hulajnoga XIAOMI 
Mi Electric Scooter 1S

Głośnik Bluetooth 
JBL Go 3 Czarny

3 
pkt

3
pkt

SmartBand XIAOMI Mi Smart 
Band 5 Czarny



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 13 23 l

Cena  920 PLN netto

HSM shredstar X13

• Automatyczne wycofanie 
zaciętego papieru

• Osobny mechanizm tnący 
CD

• Wyjmowany pojemnik na 
odpady 3 

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 13 500 PLN netto

HSM SECURIO P44i

P - 2 ÷ P - 7 do 79 205 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 01.07.2021 do 24.09.2021 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

50
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 10 35 l

HSM SECURIO AF150
ISO/  
IEC 

21964

7 
pkt

• Niszczenie równoległe papieru 
podawanego ręcznie oraz  
z podajnika

• Automatyczny podajnik 
mieszczący do 150 ark.

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

Cena od  2 290 PLN netto

barte
pro-serwis.pl


