Voda a oheň už vás děsit nemusí

Už se Vám někdy stalo, že jste vyhořeli nebo Vás smetla vlna tsunami z vedlejšího potoka či řeky? Ne?
Tak to buďte rádi! Ti, kteří si podobnou osobní katastrofou prošli, by Vám jistě řekli, že některých věcí
z těch, o něž přišli, si přeci jen cenili o něco víc. Třeba úhledně zapáskovaných balíčků plných ještě
tiskařskou barvou vonících Smetanů. Anebo dřevěné sošky, kterou jim před padesáti lety přivezl
dědeček ze své výpravy po Tichomoří. O něco zkrátka přijít jen tak nechceme. I proto je tady služba
24SAFE, která umožňuje uložit peníze a věci na kterých Vám záleží na bezpečné místo. Do trezoru.
V tomto případě do trezoru, který se vlastně nikdy neotevírá a nehrozí tak možnost jeho vyloupení.
Trezor centra 24SAFE je obří úložiště bezpečnostních schránek, které je přístupné nonstop, 365 dní
v roce 24 hodin denně. S vašimi cennostmi nepřijde do styku nikdo jiný než bezpečnostní schránka,
jejíž obsluhu má na starosti robot. Nikdo se tak nedozví, co ve své schránce schováváte, což je vlastně
taky trochu dobrodružství. Vedle balíku peněz tu může odpočívat cínový vojáček s fotkami po Vašem
dědečkovi, s nímž jste toho během svého dětství tolik prožili.
Celý bezpečnostní systém je dílem švédské firmy GUNNEBO, která se přes dvě stě let zabývá výrobou
trezorů včetně těch pro centrální banky. A jejich šéfové jistě vědí, co je pro peníze a zlaté cihly
nejlepší. Trezor ale nemusíte využívat jen pro peníze a zlaté cihly.
Výhodou této služby je, že si uschované předměty můžete zabezpečit tak, že se k nim nikdo jiný
nedostane – otiskem prstu. Anebo můžete svá tajemství s kýmkoliv sdílet. I v tom případě však
můžete mít své poklady pod kontrolou. Při každém otevření bezpečnostní schránky vám totiž přijde
výstraha formou esemesky.
Výhoda služby 24SAFE spočívá i v tom, že je na adrese Na Poříčí 17 dobře dostupná jak městskou
hromadnou dopravou, tak i automobilem. Díky diskrétním výdejním místům je služba v jednu chvíli
přístupná hned šesti lidem a přitom nabízí absolutní pocit soukromí. V nabídce firmy je pět velikostí
bezpečnostních schránek, přičemž cena začíná již od 390 korun za měsíc. Pokud by ve vás i přesto
dýmala jiskřička nejistoty, vězte, že uschované věci jsou zároveň pojištěné a to u jednoho z gigantů ve
svém oboru, pojišťovny Allianz. Od teď už můžete být s přírodními živly v přátelském vztahu, jako
největší z taoistů. Velké požáry a obří tsunami raději sledujte v televizi z pohodlí pokoje, Vaše poklady
už totiž neohrozí. Stačí se osobně zastavit ve 24SAFEv ulici Na Poříčí 17 anebo jednoduše využít jejich
internetové stránky na adrese www.24safe.cz. Navíc nyní probíhá jedinečná akce, při které je možné
si pronájem bezpečnostní schránky vyzkoušet na 1 měsíc zdarma! A věřte, ten pocit klidu a bezpečí je
k nezaplacení.

