Stanley ASSURE - Avtalt sikkerhetsnivå til fast månedspris
Med basis i deres sikkerhetsbehov leveres Stanley ASSURE med ønsket sikkerhetsnivå til en fast
pris per måned. Tjenesten inkluderer alt nødvendig utstyr kombinert med sikkerhetstjenester som
samlet skal ivareta deres sikkerhetsbehov. Stanley ASSURE gir full bruksrett i hele kontraktsperioden og har ingen investeringsbehov. Løsningen er fleksibel, enkel og forutsigbar.

8 GRUNNER TIL Å VELGE STANLEY ASSURE:
•
•
•
•
•
•
•
•

En pålitelig og solid leverandør – det er trygt å handle av STANLEY Security
Intelligent bruk av penger – ingen kapitalutlegg eller finansiering gjennom tredjepart
Forutsigbar budsjettering – kostnaden for sikkerhet fordeles jevnt over hele budsjettåret
Teknologiutvikling – fleksibel oppgradering med ny teknologi ved behov
Enklere regnskap – ingen behov for investeringer eller avskrivninger
Forutsigbar ytelse – samme sikkerhetsnivå, driftsstabilitet og tjeneste i hele kontraktsperioden
Skalerbarhet – enkelt å endre sikkerhetssystemet til nye behov når det trengs
Høy nytteverdi – et problemfritt og langsiktig samarbeide basert på 100% tillit

STANLEY ASSURE BETYR SAMARBEID – TEKNOLOGI – FLEKSIBILITET

VELG SIKKERHET SOM TJENESTE

Stanley ASSURE
- En enkel og sikker hverdag
Med basis i deres sikkerhetsbehov leveres Stanley ASSURE med ønsket sikkerhetsnivå til en
fast pris per måned. Tjenesten inkluderer alt nødvendig utstyr kombinert med
sikkerhetstjenester som samlet skal ivareta deres sikkerhetsbehov. Stanley ASSURE gir full
bruksrett i hele kontraktsperioden og har ingen investeringsbehov. Løsningen er fleksibel,
enkel og forutsigbar.

EN BEHOVSTILPASSET SIKKERHETSLØSNING
Med utgangspunkt i deres sikkerhetsbehov leveres
løsningen med et avtalt sikkerhetsnivå til en fast pris
per måned. Stanley Security tar ansvar for all drift og
vedlikehold. Vi tilbyr en fast kontaktperson for
avtaleforholdet, en faktura og ingen overraskelser eller
utforutsigbare kostnader.

OPPETID I AVTALEPERIODEN ER VÅRT ANSVAR
Glem service, vedlikehold og administrasjon. Stanley
Security sørger for at sikkerhetsløsningen er i full drift
iht. avtalt sikkerhetsnivå. Du kan frigjøre tid til andre
viktige gjøremål i egen virksomhet. Vi tar fullt ansvar
for løsningen.

STANLEY ASSURE KREVER INGEN INVESTERING
For en bedrift er det bruksretten til løsningen som
genererer inntekter, ikke nødvendigvis eiendomsretten.
Ved Stanley ASSURE slipper man å hefte annen
pantesikkerhet, ASSURE styrker likviditeten, gir raskere
skattemessig utgiftsføring og sørger for at bedriften
slipper å forskuttere momsen. Det er enkelt å
oppgradere utstyr eller supplere med tilleggsutstyr.
Ingen investeringsbehov men frigjør driftskapital til
mer lønnsomme investeringer.
ENKELT OG FORUTSIGBART INKLUDERT FORSIKRING
Et avtaleforhold med en fast sikkerhetspartner og et
fast månedsbeløp, stort enklere kan det ikke bli. I
tillegg er utstyret forsikret mot uforutsette hendelser
som kan påvirke løsningens driftsstabilitet.

Mer informasjon:

www.stanleysecurity.no
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