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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

H Spartan Security ΤΩΡΑ επίσημο μέλος του δικτύου Chargespot
διαθέτει φορτιστές ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για δημόσια χρήση.
Με βαθιά εδραιωμένη πράσινη φιλοσοφία και έμπρακτη οικολογική συνείδηση, η
Spartan Security σε συνεργασία με την WATT+VOLT, παρέχει ουσιαστική βοήθεια
στο περιβάλλον και σε όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση.
Για άλλη μια φορά η Spartan Security πρωτοπορεί στον κλάδο της ασφάλειας με μια
μοναδική πράξη ευθύνης. Από σήμερα διαθέτει στο πελατολόγιό της κι όχι μόνο, μια
νέα υπηρεσία που προσθέτει αξία στις υπηρεσίες της κι αναβαθμίζει τις νέες της
εγκαταστάσεις. Σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο,
στη διασταύρωση Βάρης – Κορωπίου δημιουργήθηκε το νέο σημείο διπλής
φόρτισης και συνολικής ισχύος 22kW του δικτύου Chargespot.

Φορτίστε το αυτοκίνητό σας εύκολα, οικονομικά και με ασφάλεια.
Καλέστε στη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών 18383

Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στο μεγάλο δίκτυο ηλεκτροκίνησης Chargespot,
μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, που μπορείτε να κατεβάσετε μέσα σε λίγα λεπτά
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο κινητό ή το tablet σας από το Play Store και το App Store. Με
το Chargespot, έχετε πρόσβαση σε πάνω από 250.000 φορτιστές σε Ελλάδα και
εξωτερικό, αποκτώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο των «έξυπνων» φορτίσεών
σας.

Η Spartan Security συγκαταλέγεται επάξια ανάμεσα στους φορείς
που διακατέχονται από αξίες «Πράσινης» Επιχειρηματικότητας,
σκεφτείτε έξυπνα, επιλέξτε με ασφάλεια!

Spartan Security: Κρατάμε το δόρυ της ασφάλειας!
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Σημείωση : Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν email, καθώς ο λογαριασμός εξυπηρετεί μόνο
αποστολή αλληλογραφίας.
Copyright 2021 © Spartan Security Ltd. All rights reserved.
Λαμβάνετε αυτό το e-mail γιατί εγγραφήκατε στο site www.spartan.gr για αποστολή τακτικών
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Αν έχετε κάποιο σχόλιο, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο info@spartan.gr
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