
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Αναγκαιότητα χρήσης τηλεφωνικού
συνθηματικού κωδικού απειλής

#4_15.02.2019

Αγαπητοί συνδρομητές,

Βασισμένοι στην πολυετή εμπειρία μας στην 24ωρη
ηλεκτρονική ασφάλεια και με αφορμή κάποια πρόσφατα
περιστατικά προσωπικής απειλής συνδρομητών μας μέσα
στον ασφαλιζόμενο χώρο τους, θέλουμε να υπενθυμίσουμε
και κυρίως να υπογραμμίσουμε την ανεκτίμητη αξία της
ύπαρξης και χρήσης του τηλεφωνικού κωδικού απειλής, σε
περίπτωση βεβιασμένης επικοινωνίας σας με το 24ωρο
κέντρο ελέγχου, παρουσία του υποψήφιου διαρρήκτη.

Η ομάδα μας έχει προνοήσει σε περίπτωση που:

1. επικοινωνήσουμε μαζί σας και βρίσκεστε υπό απειλή ή

2. επικοινωνήσετε εσείς μαζί μας κάτω από πίεση και
ενώπιων του δράστη,

να υπάρχει μεταξύ μας ένας συνθηματικός κωδικός της
επιλογής σας (φράση, λέξη ή αριθμός), ώστε εφόσον μας τον
δώσετε, να τερματίζουμε ήρεμα την κλήση και να
ενημερώσουμε την Άμεση Δράση για διάρρηξη με προσωπική
απειλή στο χώρο σας.

Δεν διαθέτετε ή δεν θυμάστε τον επιπρόσθετο αυτό κωδικό;

Επιλέξτε έναν κωδικό ή σύνθημα της επιλογής σας,
ενημερώστε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή του
επαγγελματικού σας χώρου γι’ αυτόν και μην αφήνετε τίποτα
να πάει στραβά.

Ασφαλώς ο κωδικός αυτός μπορεί να αλλάξει όποτε εσείς
επιθυμείτε, αλλά πρέπει να είναι διαφορετικός από τον κωδικό
αναγνώρισης με το κέντρο και τον κωδικό χειρισμού του
πληκτρολογίου, για ευνόητους λόγους.

Για άμεση ενεργοποίηση επικοινωνήστε ΤΩΡΑ
μαζί μας στο 210 92 32 437.

Ένα απλό τηλεφώνημα που μπορεί να σώσει την περιουσία
σας αλλά και την ίδια σας την ζωή!.

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

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

www.spartan.gr       2109232437       info@spartan.gr

http://www.spartan.gr/
http://www.spartan.gr/index.php?subid=53688&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=63&key=cf123febe71b19d1824231cb8c487fc3
mailto:info@spartan.gr
http://www.spartan.gr/
tel:+302109232437
mailto:info@spartan.gr

