24SAFE – Bezpečnost nepřipouští
kompromisy
V Praze se otevírá největší a nejmodernější plně automatizované
centrum bezpečnostních schránek na světě.
Nejvyšší úroveň zabezpečení, maximální diskrétnost a přístup k uloženým
předmětům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Umístění na strategickém místě
přímo v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností. Nejen to jsou výhody
nové služby pronájmu bezpečnostních schránek 24SAFE.
Bezpečné uložení cenných a mnohdy nenahraditelných předmětů. Klidný pocit
při odchodu z domova na kratší či delší dobu. Možnost spolehnout se na to, že k
věcem, které mají pro své majitele hodnotu nejen finanční, ale také
emocionální či strategickou, se nedostane nikdo nepovolaný. Ať už se jedná o
cenné listiny, rodinné šperky, finanční hotovost, vzácné sbírky známek, ale i
paměťové nosiče s citlivými daty, mnoho lidí si klade otázku, kde
najít bezpečné místo, kam mohou své cennosti nejen uložit, ale také v případě
potřeby operativně vyzvednout, bez ohledu na to, zda je svátek nebo pracovní
den, v kteroukoli denní i noční hodinu. Právě na tuto potřebu zareagovala
24SAFE a vybudovala unikátní systém bezpečnostních schránek v podobě, jaká
nemá konkurenci nejen v rámci České republiky.
Trezorové místnosti 24SAFE jsou vyrobeny a instalovány vyhlášenou švédskou
firmou GUNNEBO, prověřeným specialistou v oboru s tradicí již od roku 1764.
Trezorový systém 24SAFE splňuje nejvyšší požadavky bezpečnostní třídy X (čti
10), jejíž úroveň odpovídá zabezpečení velkých trezorů centrálních bank. Díky
nejprogresivnějšímu automatizovanému systému výdeje bezpečnostních
schránek jsou dveře trezorové místnosti neustále uzavřeny. Modernější řešení
nenajdete nejen u nás, ale ani jinde na světě.
A jak služba funguje v praxi? Centrum bezpečnostních schránek 24SAFE je
umístěno v ulici Na Poříčí 17, Praha 1 a je velmi dobře dostupné jak hromadnou
dopravou, tak i vozem, pro klienty jsou připravena vyhrazená parkovací místa.
Sjednat si pronájem bezpečnostní schránky lze velmi jednoduše, osobně či přes
internet. K dispozici je pět velikostí schránek, s volbou vhodné možnosti
pomůže klientům vyškolený personál. Zaměstnanci rovněž poradí s výběrem
z pestré nabídky doplňkových služeb (kontrola otisku prstu, rozšířený přístup ke

schránce
pro další osoby zvolené klientem, o kterém je klient navíc okamžitě informován
prostřednictvím SMS, což zajišťuje neustálý přehled atd.). Cena pronájmu
schránky, která se odvíjí podle velikosti, doby pronájmu a výběru doplňkových
služeb, začíná již od 390 Kč měsíčně.
Po příchodu do klientského centra 24SAFE se po několikastupňové autorizaci
klient odebere do jedné ze šesti výdejových místností, která poskytuje naprosté
soukromí, samoobslužný systém nevyžaduje asistenci personálu. Poté, co si
klient vyřídí vše potřebné, se schránka opět bezpečně vrátí na své místo
v uzavřeném trezoru. 24SAFE klade důraz nejen na absolutní diskrétnost, ale
také na snadnou dosažitelnost, proto jsou cennosti díky rychlému
automatizovanému procesu přístupné 24 hodin denně 365 dní v roce.
Skutečnost, že jde nejen o zcela inovativní a svým rozsahem unikátní a
bezpečný projekt podtrhuje jedinečné partnerství s pojišťovnou Allianz, která je
v oboru pojišťovnictví nejen dlouhodobým leaderem, ale řadí se i k jeho
průkopníkům a na českém trhu si vybírá partnery, kteří staví na jí blízkých
principech.
Každý z nás vlastní předměty, které jsou pro něj výjimečné a nenahraditelné.
24SAFE je moderní variantou, jak své cennosti bezpečně ochránit.
www.24safe.cz

