
MED ÉT TRYK PÅ DIN MOBILTELEFON 
- er din tryghed sikret døgnet rundt 

• Øget tryghed overalt
• Døgnbemandet Tryghedscenter
• Vi er altid klar til at hjælpe dig

MED CEKURA TRYGHEDSSERVICE 
- ER DU ALTID I GODE HÆNDER!

CEKURA A/S // WWW.CEKURA.DK
Amagerbrogade 41,1 // 2300 KBH S

.dk

•  Døgnadgang til Tryghedscentret året rundt

•  Vi bliver altid på linjen så længe det er nødvendigt

•  Til dig som ønsker tryghed uanset tid og sted

•  For dig som ønsker at have tryghed med dig overalt

•  Mobiltelefon og Tryghedsservice i én og samme enhed

•  Priser fra kun kr. 79,- pr. md.

Med tillid, erfaring og empati handler 
CEKURA Tryghedscenter altid hurtigt 
og professionelt når opkald besvares.  
 
Vi er klar døgnet rundt – året rundt.



TRYGHED OG OMSORG
- døgnet rundt
Tilslut din Doro, Emporia 
eller anden mobiltelefon 
med alarmknap og vær 
sikker på at få hurtig 
hjælp i enhver situation.

Fuld Tryghed
299,- pr. md.
Udvidet Tryghed 
+ Ubegrænset alarmopkald 
+ Tryghedsopkald 
+ Påmindelser 

FULD TRYGHED er til dig, som ønsker ubegrænset adgang til tryghed døgnet 
rundt og som udover Tryghedssamtaler også ønsker muligheden for at blive 
mindet om vigtige daglige gøremål, få telefoniske påmindelser eller blot synes 
en morgenvækning eller et opkald for at sikre at alt er okay kunne være rart.

Denne Tryghedspakke er 
perfekt, hvis du ofte har 
behov for hjælp og ser vores 
ekstra Tryghedsservices som 
Tryghedssamtaler, Trygheds-
opkald og påmindelser som 
værdifuldt for din dagligdag.

Udvidet Tryghed
199,- pr. md.
Basis Tryghed 
+ 3 alarmopkald* 
+ Tryghedssamtaler

Min Tryghed
79,- pr. md.
Døgnadgang til CEKURA 
Tryghedscenter 
*opkrævning pr. alarm

Basis Tryghed
99,- pr. md.
Min Tryghed 
+ 1 alarmopkald* 

CEKURA tilbyder flere typer Tryghedspakker
- vælg den som passer bedst til netop dit behov

MIN TRYGHED er til dig, som vil have 
adgang til tryghed døgnet rundt, men 
forventer et minimalt behov. Den er perfekt
til dig, som ønsker trygheden som en 
forsikring, enten når du er hjemme eller
på farten, eller i tilfælde af et akut opstået
problem hvor du har behov for Trygheds-
service. Denne Tryghedspakke er perfekt
som supplement til CEKURA Tryghedsalarm.

BASIS TRYGHED er til dig, som ønsker 
adgang til tryghed døgnet rundt. Med 
Basis Tryghed har du, ligesom med Min 
Tryghed altid adgang til vores Trygheds-
service og kan få hjælp på alle tider af 
døgnet, året rundt. Denne Tryghedspakke 
er perfekt til dig, som har en forventning 
om et lavt, men regelmæssigt brug af 
vores Tryghedsservice.

FULD TRYGHED er perfekt til dig som ønsker tryghed uanset tid og sted.

UDVIDET TRYGHED er til dig, som ønsker 
tryghed døgnet rundt, plus muligheden 
for betryggende eller beroligende sam-
tale med vores Tryghedscenter. Denne 
Tryghedspakke er perfekt til dig, som 
med jævne mellemrum har brug for en 
tryghedssamtale som kan hjælpe dig, 
hvis du er urolig eller ængstelig og har 
behov for at tale med et empatisk og 
lyttende menneske, som støtter dig i 
svære situationer. *99 kr. pr. ekstra alarm


