Mist ikke dine nøgler, når du taber dem!!
Er der noget værre end at miste
sine nøgler?





Hvem har evt. fundet dem?
Kan de misbruges?
Skal vi stille låse om?
Dækker forsikringen, hvis de misbruges?

Der er kun en måde at sikre sig på: Benyt anonym mærkning
af dine nøgler. Det er både sikkert og billigt.

Sådan fungerer Keyback
 Sæt et nøgleskilt i nøglebundtet.
 Tabte nøgler indleveres til politiet
 Via skiltets unikke nummer oplyser
Keyback ejerens identitet til politiet (og
kun til politiet)
 Du får nøglerne tilbage – finderen får
findeløn af Keyback, uden udgift for dig

Med nøgleskilte fra Keyback er du sikker på, at nøglerne er
anonyme for uvedkommende og samtidig kan spores af
politiet.
Keyback er i daglig kontakt med politistationernes hittegodskontorer og der foretages altid et sikkerhedscheck, før
oplysninger om ejeren videregives til politiet.
Kun sådan kan du få dine nøgler sikkert tilbage, når du har
tabt dem!

Prisliste
v/ 1 stk.
v/ +2 stk.
v/ +5 stk.
v/ +25 stk.

Nye nøgler til jobbet, bilen eller hjemmet kan koste mange
penge. Endnu flere, hvis låse skal stilles om eller helt
udskiftes.

kr. 60
kr. 54
kr. 48
kr. 45

v/ +50 stk.
kr. 42
v/ +75 stk.
kr. 36
v/ + 100 stk. kr. 30

Anførte priser er pr. stk./år, excl. moms.
Ved +25 nøgleskilte har man gratis brugsret til
EDB-programmet ”Names & Numbers”. Her kan
medarbejdere, nøgler, nøgleskilte og evt. mobiltelefoner, creditcards, PC’er etc. registreres. Et
godt incitament til at få bragt orden og system på
et område, som i mange virksomheder er lidt
forsømt.

Keyback Nøglesikring er en sikringsvirksomhed, som har specialiceret sig i kodede
nøgleskilte. Veluddannede sikkerhedseksperter er
ansvarlige for systemets drift og sikkerhed.
Keyback systemet er repræsenteret i Danmark,
Sverige, Norge og England.

Keyback Nøglesikring aps
Snogekær 12, 3630 Jægerspris
Tlf. 39 56 40 70

www.keyback.dk - service@keyback.dk

