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Υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων
(χωρίς κρυφές χρεώσεις & εξαιρέσεις)

Αυτό το ξέρατε;
Για πλήρη ασφάλεια, αλλά και έλεγχο των «ψευδοσυναγερμών» πριν την
κινητοποίηση των κρατικών Αρχών, στο βασικό ετήσιο κόστος των υπηρεσιών
24ωρης ηλεκτρονικής φύλαξης της Spartan Security περιλαμβάνονται:

◆ Όλοι οι τύποι συναγερμού, ανεξαρτήτως αριθμού ζωνών του συστήματος.
◆ Όλες οι υπηρεσίες, για απεριόριστο αριθμό σημάτων ανά κωδικό και για
κάθε σήμα χωρίς καμία εξαίρεση:
• Όπλιση (οn) /αφόπλιση (off), για κάθε χρήστη χωριστά.
• Συναγερμό, για κάθε χώρο/ζώνη ξεχωριστά.
• Παράκαμψη ζώνης (bypass)
• Φωτιά
• Ιατρική ανάγκη
• Μπλοκάρισμα πληκτρολογίου

• Προστασία σειρήνας (tamper)
• Πτώση τάσης ρεύματος
• ‘Έλεγχο Μπαταρίας
• ‘Έλεγχο συστήματος
◆ Δυνατότητα κλήσης ενημέρωσης συνδρομητή σε οποιοδήποτε τηλέφωνο της
επιλογής του, κινητό, σταθερό ή Διεθνές.
◆ Διαχωρισμός ενός κωδικού σε partition (υποκωδικούς), όταν χρειάζεται.
◆ Ενημέρωση μέσω SMS για την 24ωρη αποτυχία επικοινωνίας και την
αποκαταστασή της.
◆ Τηλεφωνική ενημέρωση, μετά την αναμονή 2 ωρών, για την επαναφορά του
ρεύματος.
◆ Χρήση της αποκλειστικής υπηρεσίας MySpartan.

Τίμιες χρεώσεις, χωρίς ψιλά γράμματα από τον κορυφαίο πάροχο ηλεκτρονικής
ασφάλειας στην Ελλάδα. 🌐 Spartan Security
Γιατί στην ασφάλεια δεν χωράνε εξαιρέσεις!
Spartan Security: Κρατάμε το δόρυ της ασφάλειας!
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Ασφάλεια και τηλεκπαίδευση:
Τι να προσέχετε και πώς θα
προστατευτείτε
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Μειώστε τη χρήση του κινητού
σας και βελτιώστε τη ζωή σας
με απλές κινήσεις

Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email, καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο
αποστολή αλληλογραφίας.
Copyright 2020 © Spartan Security Ltd. All rights reserved.
Λαμβάνετε αυτό το e-mail γιατί εγγραφήκατε στο site www.spartan.gr για αποστολή τακτικών
ενημερώσεων και newsletters ή έχετε συμμετάσχει σε κάποια προωθητική ενέργεια.
Αν το e-mail αυτό σας έχει αποσταλεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε
να πατήσετε εδώ για διαγραφή.
Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr
Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679
για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου
της SPARTAN SECURITY η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της.

