
Twój dystrybutor:promocja NISZcZarEK 01.03 - 30.04.2018

www.argo.pl

Promocja dotyczy produktów przedstawionych w ulotce. Produkty  
w ulotce mogą się różnić od przedstawionych na zdjęciach, zacho-
wując swoją użyteczność. Ulotka jest informacją handlową, nie może 
być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. 
Oferta ważna od 01.03 do 30.04.2018 lub do wyczerpania zapasów. 
Podane ceny są cenami netto bez VAT. 

Zadbaj o bEZpIEcZEńStwo twoIch daNych.
NajSZErSZa ofErta NISZcZarEK w polScE.

DOŻYWOTNIA
 NOŻE TNĄCE

LATA
URZĄDZENIE

LATA 
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA

wyjątkowe cechy popularnych niszczarek

PROMOCJA
NISZCZAREK
promocja obowiązuje 01.03 – 30.04.2018

RODO
czy jesteś  
przygotowany?
Unijne rozporządzenie RODO,  
wchodzące w życie 25 maja 2018 roku,  
zawiera nowe wytyczne dotyczące  
ochrony danych osobowych  
przechowywanych na nośnikach  
cyfrowych i papierowych.

Przygotuj się do wejścia RODO  
razem z nami i już teraz zadbaj  
o bezpieczeństwo dokumentów.  

Dysponujemy najszerszą ofertę niszczarek 
w kraju. Nasze urządzenia oprócz papieru 
niszczą również: karty plastikowe, płyty 
CD, dyskietki, karty pamięci, pamięci Pen 
Drive, tablety i inne zewnętrzne urządze-
nia podłączane za pomocą portu USB,  
a nawet twarde dyski. O szczegóły pytaj 
Twojego dystrybutora, który pomoże Ci 
dobrać odpowiednie urządzenie.

Pełną ofertę niszczarek znajdziesz na 
www.argo.pl oraz w katalogu produktów 

Uwaga! 
Nigdy nie wyrzucaj dokumentów  
z danymi osobowymi do kosza.  
Zniszcz je w niszczarce! 

do każdego 
urządzenia

PREZENt
do każdego 
urządzenia

PREZENt
Argo S.A. otrzymało
tytuł Ambasodora 
Polskiej Gospodarki 
w kategorii 
Najwyższa Jakość.



Elektryczny młynek do kawy 
ELDOM

Hulajnoga  
uniwersalna  
do 100 kg

Gra planszowa  
KORPOLUDKI

Portfel damski 
OCHNIK
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Niszczarka 
Wallner FXC80B 
31000

niszczy
8 

kartek

kosz
15 l

niszczy 
8

kartek

kosz
15 l

niszczy 
do 10
kartek

kosz
25 l

niszczy
8

kartek

kosz 
18,5 l

niszczy 
15

kartek

kosz 
21 l

niszczy 
16

kartek

kosz 
29 l

niszczy 
10

kartek

kosz 
28 l

Niszczarka 
Wallner FX510CD 
38500

Niszczarka 
Wallner FXD85B
28500

Niszczarki 
Wallner C8A0/C860
68500/68500

Niszczarka 
Wallner JP 6215CD 
94000

niszczy 
do 25
kartek

kosz 
35 l

Niszczarki Wallner  
JP 820S/830C/826C
1.29000/1.39000/1.29000

Niszczarka 
Wallner FX310G 
1.15000

Niszczarka  
Wallner HC1601
1.24000

Niszczarki  
Kobra seria +2 ES 
od 1.89000

Niszczarka  
Kobra +3 CC4 ES
2.19000

Niszczarki  
Kobra seria +1 ES 
od 1.29000

Niszczarka  
Kobra C1 
95000

niszczy 
do 27
kartek

kosz 
38,5 l

niszczy 
14

kartek

kosz 
38,5 l

niszczy 
do 27
kartek

kosz 
38,5 l

niszczy
9

kartek

kosz  
18 l

niszczy 
do 31
kartek

kosz 
40 l

niszczy 
do 31
kartek

kosz 
60 l

niszczy 
do 30
kartek

kosz 
60 l

niszczy 
do 29
kartek

kosz 
40 l

Niszczarki  
Kobra seria 240.1
od 2.85000

Niszczarki  
Kobra seria 260 TS ES
od 4.09000

Niszczarki  
Kobra seria 260.1 
od 3.60000

Niszczarki  
Kobra seria 245 TS
od 2.75000

PROMOCJA!  
Przy zakupie jednego  
urządzenia z grupy
otrzymasz jeden 
z dwóch prezentów 
do wyboru!
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Opaska sportowa 
z pulsometrem 
OVERMAX 

Urządzenie do mycia okien 
KARCHER

Sokowirówka z pojemnikiem na sok 
ZELMER 

GrUpa 4

Soniczna  
szczoteczka  
do zębów  
ŁUCZNIK


