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Bescherm uw gegevens. 
Een waardebon voor u.
Koop een actie-datavernietiger HSM SECURIO 
of shredstar en ontvang een gratis waardebon.

Actieperiode:
01-01 t/m 31-12-2020
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Ontdek hier hoe waardevol BestChoice 
inkoop waardebonnen zijn en waar u  
kunt inkopen

eshop-europe-premium-catalog.cadooz.com



HSM
SECURIO B22

HSM SECURIO 
AF100 / AF150 / AF300

HSM
SECURIO C14

HSM
SECURIO C16

HSM
SECURIO C18

HSM
SECURIO B24

HSM
SECURIO B26

HSM
shredstar X10

HSM 
shredstar X6pro

HSM 
shredstar X13

HSM 
shredstar X15

Alle gegevens onder voorbehoud. Technische en optische wijzigingen voorbehouden. 
01-2020 – HSM Voucher Promotion

1.  Koop een datarvernietiger-actiemodel van HSM.

2.  Voer uw contactgegevens in op het formulier op de actiewebsite van HSM en upload 

       de aankoopbon, www.hsm.eu/voucher-promotion.

3.  U ontvangt de BestChoice vouchercode van onze partner per e-mail.

4.  Wissel de vouchercode in van onze partner cadooz.

Zo gemakkelijk gaat dat:

De HSM datavernietiger-actiemodellen: 

QR-code 
direct 

naar de 
HSM actie.

HSM SECURIO:
Bent u op zoek naar kwaliteit, duurzaamheid en design? Dan bent u bij de HSM SECURIO data-
vernietigers op de juiste plek. Hier krijgt u kwaliteit op het hoogste niveau – Made in Germany. 
Met 3 jaar garantie op alle HSM SECURIO modellen.

 Energiebesparende aansturing
 Blauwe Engel gecertifi ceerd
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Waarde van de waardebon:

HSM shredstar:
Databeveiliging is bij een ieder van toepassing! Vernietig daarom vertrouwelijke data op kantoor of thuis met een datavernie-
tiger uit de lijn HSM shredstar. Deze apparaten onderscheiden zich door hun compactheid en moderne design, door hoog 
prestatievermogen en een eenvoudige bediening bij een niet te evenaren prijs-prestatie-verhouding.

 Apart werkend CD-snijwerk

Waarde van de waardebon:

Bestel direct www.xxxx.nl
Productdetails en prijzen treft u aan in onze onlineshop.

Bestelhotline:  000000
Bestelling per e-mail: xxx@xxxx
Bestelling per fax: 000000

20 € 25 € 30 € 40 €

25 € 30 € 40 € 45 € 55 € 60 € 50 €50 € 55 €50 €40 €


