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Máte často
hlavu v oblacích?

Dejte tam i své klíče.www.mojeklice.com

Díky službě
MYKEYS Safe
máte digitální kopie
klíčů bezpečně uložené v mobilní aplikaci.

Ztratili jste klíč?
Buďte bez starostí.
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Pojistěte své klíče proti ztrátě!

MYKEYS Safe nabízí placené služby. Přečtěte si obchodní podmínky na stránkách mojeklice.com.

Služba MYKEYS Safe = váš klid na prvním místě

Poškozený nebo ztracený klíč způsobí spoustu 
problémů. Vyhněte se jim s MYKEYS Safe.

Víte co nastane, když ztratíte klíče?

MYKEYS Safe je jediná aplikace, která 
Vám umožňuje bezpečně uložit Vaše 
klíče na cloudu a nechat si je vyrobit  
v obchodě Silca pouze pomocí telefonu 
kdykoliv potřebujete. Jednoduše  
si zdarma stáhněte aplikaci MYKEYS 
Safe na Google Play nebo App Store 
a zjistěte více.

1.  Stáhněte si zdarma aplikaci MYKEYS Safe z App Store nebo 
Google Play.

2.  Najděte nejbližšího partnera Silca pro digitalizaci vašich klíčů.  
Všechny profesionální klíčaře v ČR najdete na stránkách mojeklice.com.

3.  Technik vaše klíče naskenuje a jejich digitální verzi bezpečně uloží 
na cloud. Službu digitalizace klíčů poskytují pouze profesionální 
klíčaři, kteří jsou partnery společnosti Silca.

4.  Uložené klíče pak můžete prohlížet a spravovat v aplikaci MYKEYS 
Safe. Informace o vašich klíčích jsou zašifrované a spolehlivě 
zabezpečené. Přístup k nim máte pouze vy.
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5.  Ztratili jste klíč? Poškodil se a nefunguje?  
Nebo zkrátka potřebujete kopii a nemáte u sebe originál?  
Prostřednictvím aplikace si zažádáte o výrobu duplikátu u jakéhokoliv 
klíčaře ze sítě partnerů Silca a ihned si odnášíte nový klíč.  
Objednat kopii můžete i na dálku a pro klíč se zastavíte, kdy chcete.

!
?! ?

Najděte nejbližšího partnera Silca
ať už jste kdekoliv, doma nebo  
na dovolené, v České republice nebo
v zahraničí na stránkách mojeklice.com.

Pro využívání služby MYKEYS Safe je 
nutné mít předplatné. 

Až 15 klíčů si můžete zabezpečit ještě dnes 
za pouhých 25 Kč měsíčně! Uložení až 999 
klíčů (ideální pro různé organizace, bytové 
domy a rezidenční objekty, sportovní 
zařízení či firmy) stojí pouze 120 Kč 
měsíčně. 
Platit začínáte teprve po 30 dnech od 
digitalizace prvního klíče v obchodě Silca. 
Investice do klidu a bezpečí se vyplatí!

Pojistěte  

proti ztrátě také 

autoklíče a dálkové 

ovladače bran!

Více na mojeklice.com


