24SAFE – vše důležité v bezpečí
Nejvyšší úroveň zabezpečení, maximální diskrétnost a nonstop přístup k
uloženým cennostem díky výhodnému a dopravně dostupnému umístění přímo
v centru Prahy - nejen to ztělesňuje nová služba pronájmu bezpečnostních
schránek 24SAFE.

Možná máte za sebou stejně jako já tu nepříjemnou zkušenost, kdy věci na kterých
vám záleželo, byly znenadání pryč. Ať už z důvodu finanční hodnoty nebo neméně
důležitého osobního vztahu k nim nám po této zkušenosti na dlouhou dobu zůstal
jen nepříjemný pocit. A je vcelku jedno, zda se jednalo o důležité dokumenty či
listiny, šperky, fotografie, doklady, tak například i paměťové nosiče s citlivými daty.
Jak jsem až později zjistil, přesně pro takovéto cennosti vznikly v centru Prahy nové
bezpečnostní schránky 24SAFE v ulici Na Poříčí 17 - dobře dostupné MHD i Vaším
vozem.
V oblasti zabezpečení nepřipouští žádné kompromisy. Trezorové místnosti 24SAFE
jsou vyrobeny a instalovány švédskou firmou GUNNEBO, s tradicí od roku 1764.
Splňují nejvyšší požadavky bezpečnostní třídy X (čti 10), na úrovni zabezpečení
trezorů centrálních bank. Díky unikátnímu automatizovanému systému výdeje
schránek mohou být dveře trezorové místnosti neustále uzavřeny, což Vám dodá
bezkonkurenční pocit bezpečí. Skutečnost, že jde nejen o zcela inovativní, ale i
unikátní projekt podtrhuje jedinečné partnerství s pojišťovnou Allianz.
Osobně či přes internet si snadno sjednáte pronájem soukromé bezpečnostní
schránky. Ty jsou k dispozici v pěti různých velikostech a všechny poskytují Vaším
věcem absolutní bezpečí. Ve 24SAFE však dbají nejen na bezpečnost, ale i na
snadnou dosažitelnost, proto Vám veškeré Vaše cennosti budou díky rychlému
robotizovanému procesu v maximálně diskrétní výdejové místnosti přístupné 24
hodin denně 365 dní v roce.

Z široké nabídky doplňkových služeb si můžete vybrat třeba možnost rozšířeného
přístupu na osoby, o kterých rozhodnete a díky okamžitému informování o jejich
vstupu ke schránce prostřednictvím SMS máte i neustálý přehled.
Budete-li chtít, s možností dalšího nanejvýš bezpečného a nekonvenčního
zabezpečení přístupu skrze skener otisku prstu se k uloženým cennostem dostanete
pouze Vy, samoobslužný systém navíc nevyžaduje žádnou asistenci personálu
24SAFE.
Každý z nás má ve svém vlastnictví věci, které jsou pro něj cenné, vzácné a
významné. 24SAFE je připravena veškeré vaše cennosti ochránit a to s cenou již od
390 Kč měsíčně. Do 15. prosince si lze navíc službu vyzkoušet na měsíc zcela zdarma.
Chcete ještě riskovat?

