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My Spartan App, η ασφάλεια του σπιτιού σας στα χέρια σας
Για on-line ενημέρωση της κατάστασης του συστήματος ασφαλείας σας, πληροφορίες στοιχείων, οδηγίες χειρισμού, Loyalty, ιστορικό και πολλά
άλλα κάντε login στην εφαρμογή My Spartan και θα έχετε πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση χωρίς καμία χρέωση απλά ακολουθώντας τις οδηγίες της
εφαρμογής. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή στο κινητό σας.

 

Βρείτε μας στα Social Media
Για διαρκή ενημέρωση στα εταιρικά μας νέα, νέες υπηρεσίες και χρήσιμα safe tips της επικαιρότητας, συνδεθείτε με τη σελίδα μας στο facebook ή
στο google.

Αν μείνατε ευχαριστημένοι από την εμπειρία σύνδεσής σας με το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων της Spartan Security στηρίξτε την προσπάθεια
μας αξιολογώντας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξιολογήστε μας
Για να συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης των συνδρομητών μας επισκεφτείτε το My Spartan κι απαντήστε στα ερωτήματα για τον
έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών μας.Τα σχόλια μας βοηθούν να γίνουμε καλύτεροι. Η γνώμη σας μετράει!
 

Θέλετε ένα σπίτι φρούριο; Ανακαλύψτε το μέσα από το quiz της Spartan!
Αν θέλετε να εκτιμηθεί η εμπειρία σας στα συστήματα ασφαλείας, λάβετε συμμετοχή στο Quiz μας: «Θέλετε ένα σπίτι φρούριο?» και να
ξεκαθαρίσετε τι θέλετε αλλά και ποιες είναι οι επιλογές σας στην σύγχρονη ηλεκτρονική ασφάλεια
 

Πατήστε εδώ για να κάνετε την
αξιολόγηση

https://apps.apple.com/gr/app/myspartan/id1440807615
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dataverse.myspartan
https://www.facebook.com/sparsec
https://twitter.com/Spartansecurit1
https://www.youtube.com/channel/UCQXshCmMkNNCduKyVxzGxRw
https://www.linkedin.com/company/spartan-security-ltd?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:1-5-5,tarId:1437033763584,tas:SPARTAN%20SEC
https://www.spartan.gr/myspartan/#/


Όλα τα τελευταία νέα και οι τελευταίες εξελίξεις για τον κορυφαίο πάροχο ασφαλείας.

 

      

Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email,καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο αποστολή αλληλογραφίας.

Copyright 2019 © Spartan 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 συκατάθεσή σας, παρακαλούμε να πατήσετε εδώ για διαγραφή.

Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail το info@spartan.gr.
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Πατήστε εδώ για να κάνετε το
Quiz
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