
Promocja HSM
Wymień Punkty na Nagrody 
jesień 2019  

Czas trwania: 07.10.2019 - 06.12.2019 



Ochrona danych dotyczy każdego

Najczęstsze niedopatrzenia w ochronie danych: 

• Brak niszczarki dokumentów w miejscu pracy lub niewłaściwy rozmiar cięcia
• Brak ochrony danych w domu lub domowym biurze
• Brak należytego egzekwowania praw i obowiązków podczas przetwarzania danych transakcyjnych
• Brak zabezpieczeń danych w biurze i na nośnikach (np. USB) przed dostępem osób trzecich 

Ochrona danych dotyczy nas wszystkich, 
zwłaszcza jeśli przetwarzamy dane osób 
trzecich. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 
UE o ochronie danych firmy, które gromadzą, 
przetwarzają i wykorzystują dane osobowe 
muszą zapewnić, aby dane te zostały zniszczone 
i usunięte w sposób niezawodny i zgodny  
z przepisami o ochronie danych. W przypadku 
poniesienia szkód, odpowiedzialna osoba 
lub podmiot może zostać ukarany wysokimi 
grzywnami.

Każdy potrzebuje niszczarki dokumentów!

Dlaczego musiało to spotkać właśnie mnie? 
Wyrzuciłem dokumenty podatkowe mojego klienta do 
kosza. Znalazł je dziennikarz i nagłośnił sprawę. Martwię 
się teraz o moją dobrą reputację. 

To był pierwszy i ostatni raz, gdy coś takiego mnie 
spotkało! Od tej pory wszystkie dokumenty od klienta, 
których już nie potrzebuję od razu trafiają do niszczarki 
dokumentów HSM. 

Przezorny, zawsze ubezpieczony! 
Niszcz dane tam, gdzie powstają. Przy biurku.

Nie popełniaj tego samego błędu!
Niszcz, nie wyrzucaj.



Cena od 8 600 PLN netto

HSM SECURIO P40i

• Innowacyjny system napędu i sterowania IntelligentDrive

• Trzy tryby pracy: cichy, normalny, wydajny

• Inteligentne usuwanie zacięć papieru

• Dotykowy wyświetlacz 4,3''

• Mocny silnik przystosowany do pracy ciągłej

• Szczelina wejściowa z czujnikiem dotyku

• Gwarancja 3 lata na urządzenie, dożywotnia na noże tnące

IntelligentDrive

32 
pkt

P - 2 ÷ P - 7 do 37 130 l

Cena od 4 460 PLN netto

HSM SECURIO B35
ISO/  
IEC 

21964
P - 2 ÷ P - 7 do 32 100 l

Cena od 3 360 PLN netto

HSM SECURIO B34

• Wysoka wydajność 
jednorazowa

• Mocny silnik przystosowany  
do pracy ciągłej

• Gwarancja 3 lata na 
urządzenie, dożywotnia  
na noże tnące

P - 2÷ P - 7 do 27 82 l

Cena od 2 720 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 - 7 do 27 34 l

Cena od 1 940 PLN netto

HSM SECURIO B24

• 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

• Duża pojemność kosza  
na ścinki

• Szczelina wejściowa 400 mm

• Gwarancja 3 lata na 
urządzenie, dożywotnia  
na noże tnące

12 
pkt

7 
pkt

18 
pkt

10 
pkt

Urządzenia w Promocji

ISO/  
IEC 

21964

ISO/  
IEC 

21964

ISO/  
IEC 

21964

P - 2÷ P - 5 do 19 25 l

Cena od 1 200 PLN netto

HSM SECURIO C18

• Wyjmowany pojemnik  
na ścinki

• Szczelina wejściowa  
z czujnikiem dotyku

•  Gwarancja 3 lata na  
 urządzenie, dożywotnia  
 na noże tnące 5 

pkt

ISO/  
IEC 

21964

Zasady:  
 
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!

P - 2 ÷ P - 7 do 58 145 l

ISO/  
IEC 

21964



18 
pkt

Laptop Acer Swift 1  
SF114-32-C2LM Win10S

• Stylowy, ultrasmukły laptop z trwałą, metalową obudową

• Wąska ramka o szer. 6,3 mm, wyświetlacz Full HD IPS 

• Bateria do 20 godzin pracy 

• Mocny wbudowany procesor 

• Duża liczba portów 

• Pakiet Office 365 

12 
pkt

10 
pkt

5 
pkt

5 
pkt

40 
pkt

TWÓJ DEALER HSM:

Zestaw Hugo Boss Bottled  
EDT 100ml + EDT 30ml męski

Nagrody w Promocji

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 07.10.2019 do 06.12.2019 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.

7 
pkt

24 
pkt

28 
pkt

32 
pkt

Zestaw Giorgio Armani Si Passione 
EDP 30ml + balsam 75ml damski

 
Zestaw noży Gerlach Loft

Ekspres ciśnieniowy  
DeLonghi ECP 31.21

Odkurzacz 2 w 1  
BOSCH BBHL21435

 
Robot kuchenny Bosch MUM48A06

 
Smartfon Samsung Galaxy A20e

SmartWatch Samsung 
Galaxy Watch 42mm 

Robot odkurzający Xiaomi  
Vacuum Cleaner Robot Mi
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