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Tablet LENOVO Tab M10 10.3 LTE 
4GB 64GB szary generacja 2

Kup niszczarki w promocji i wymień otrzymane punkty na nagrody!

20 
pkt

4 
pkt

24
pkt

12 
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!

Ekspres ciśnieniowy kolbowy     
DE LONGHI EC 685 Dedica Style 

Oczyszczacz powietrza 
SHARP FP-J30

SmartWatch HUAWEI Watch       
GT 2e Czarny

Zestaw garnków TEFAL Ingenio 
Emotion Inox L9254S14

Słuchawki bluetooth JBL Tune 
500BT czarne

Golarka PHILIPS OneBlade Pro

Zestaw męski Azzaro Wanted 50 ml 
spray + deo 75 ml stick

Zestaw damski Versace Vanitas 50 ml spray + 
body lotion 50 ml + shower gel 50 ml
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www.hsm.eu/promocja

Robot odkurzający  
iROBOT Roomba 976*
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Blender TEFAL Quick Chef HB6598

Słuchawki bezprzewodowe APPLE 
AirPods z etui ładującym
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*Telefon nie jest w zestawie



Cena od 4 900 PLN netto

HSM SECURIO B35

• Duża pojemność kosza  
na ścinki

• Szczelina wejściowa 400 mm

• Gwarancja 3 lata na urządzenie,  
dożywotnia na noże tnące

P - 2 ÷ P - 7 do 32 100 l

HSM SECURIO B34

P - 2÷ P - 7 do 27 82 l

Cena od 2 990 PLN netto

HSM SECURIO B32

• Szczelina wejściowa  
o szerokości 310 mm

• Drewniana obudowa 
na kółkach

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

P - 2 ÷ P - 5 do 19 25 l

HSM SECURIO C18
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P -4 15 26 l

Cena 1 320 PLN netto

HSM shredstar X15

• Automatyczne wycofanie 
zaciętego papieru

• Osobny mechanizm tnący 
CD

• Wyjmowany pojemnik na 
odpady 4 

pkt

ISO/  
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P - 2 ÷ P - 7 do 37 130 l

ISO/  
IEC 

21964

HSM SECURIO B24

20 
pkt

P - 2 ÷ P - 7 do 27 35 l

Cena od 2 140 PLN netto

• Silnik do pracy ciągłej         
o mocy 500 W

• Niszczy płyty CD również  
w cięciu na ścinki

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące 8 
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IEC 

21964

Cena od 9 500 PLN netto

HSM SECURIO P40i

P - 2 ÷ P - 7 do 58 145 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 
25.10.2021 do 10.12.2021 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
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• 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

• Wyjmowany pojemnik na ścinki

• Szczelina wejściowa z 
czujnikiem dotyku

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, 
dożywotnia na noże tnące

Cena od 3 690 PLN netto

Cena od 1 330 PLN netto
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