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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!

Πατήστε εδώ για να κάνετε την
αξιολόγηση

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 το
Quiz

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