Ik voel me veilig met dit
elektronische slot, want het
is niet te zien van de buitenkant.

cKey Door is de elektronische deuropener die van buitenaf
onzichtbaar is. Voor een vast bedrag per maand kunt erop
vertrouwen dat uw zorgorganisatie, familie en mantelzorgers
veilig toegang hebben tot uw woning.

€ 15,50

nu tijdelijk

€ 4,95
per maand**

** Dit is een speciale aanbieding van Zorggroep Almere en FocusCura. Het eerste jaar zijn de abonnementskosten
gelijk aan uw maandtarief voor cKey Pin: €4,95 per maand. Na drie jaar betaalt u pas het volle maandtarief. Dit
gebeurt in jaarlijkse stappen: vanaf 1 januari 2021 betaalt u € 8,95 per maand; vanaf 1 januari 2022 betaalt u € 12,95 per
maand; vanaf 1 januari 2023 betaalt u het normale bedrag per maand. Meer informatie vindt u in de begeleidende brief.
* Maandelijks opzegbaar, tarief geldig tot 1 januari 2021

€ 15,50
ENCRYPTED

nu tijdelijk

€ 4,95
per maand**

Deze slimme deuropener hangt aan de binnenzijde van uw woning en
kan uw voordeur elektronisch openen. U bepaalt wie er toegang mag
hebben tot uw woning. Dit kunnen mantelzorgers, familieleden, buren
of maaltijdbezorgers zijn. Deze mensen installeren een app op hun
smartphone. De deuropener weet precies wie er wanneer naar binnen mag.
Zelf kunt u ook gewoon een voordeursleutel blijven gebruiken.

Onzichtbaar alternatief voor
het bekende sleutelkluisje

U bepaalt wie er wanneer
naar binnen mag

Veilig toegang tot uw
woning met een app

Vakkundige installatie
FocusCura regelt alles voor u, van installatie bij uw voordeur tot onderhoud.
Onze monteur geeft u een duidelijke uitleg over het gebruik van de
elektronische deuropener.

Actie Zorggroep Almere en FocusCura
In samenwerking met Zorggroep Almere biedt FocusCura u eenmalig
een scherp aanbod. Dit betekent dat er geen kosten zijn verbonden
aan de installatie van cKey Door. Bij beëindiging van het abonnement
halen wij uw cKey Door ook kosteloos op.

Meer weten? Stuur ons een e-mail via service@focuscura.nl
of bel ons op 030 – 692 70 50.

