
(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas) 

 BENEFÍCIOS 

        

 
 

Contactos  

 Para mais detalhes, clique aqui. 

Até 31 de agosto de 2021 

Encomendas 

  

Prosegur Alarms 

Kit Visão Total 

 1 Central; 

 1 Teclado;  
 1 Sirene interior;  
 2 Vídeodetetores; 
 1 Contacto Magnético; 
 2 Tags; 
 2 Placas Dissuasoras. 

  

 

+ VÍDEO 

  A Prosegur Alarms estabeleceu uma parceria com o Clube Millennium bcp, que oferece 

condições exclusivas e vantajosas para os clientes que adiram às melhores soluções de 
segurança do mercado.  
 

 A Prosegur Alarms dispõe de Sistemas de alarme com diferentes equipamentos e 
soluções que garantem uma máxima proteção, com capacidade para avisar a Central de 
Segurança mesmo antes do evento acontecer. 
 

 Desde a placa dissuasora a equipamentos que detetam antecipadamente a intrusão, os 
sistemas Prosegur Alarms são a garantia de que a sua casa e família estarão sempre 
protegidos.  
 

 Oferta do serviço ContiGo, um sistema de proteção pessoal, dentro e fora de casa, a 
partir do seu telemóvel. Se sentir que está em perigo, basta premir o Botão SOS para 
receber ajuda de forma imediata. 

   Promoção Exclusiva Clube Millennium bcp 

INTRUSÃO 

OFERTA COMANDO – 49€ 

 Morada: Av. de Berna, 54B, 1050-043 Lisboa.  
 Telefone: 21 836 24 25 / 96 218 38 27. 
 Email: info.alarmes@prosegur.com 
 Site: www.prosegur.pt 

 1 Câmara IP Exterior ou Interior. 

OFERTA DE ESTUDO DE SEGURANÇA 
 Valor do Kit Clube Millennium bcp - 249€; 
 Mensalidade - 38€; 
 Pack serviços – PLUS; 
 70% Taxa de Instalação no valor de 585€; 
 14% na Mensalidade no valor de -6€. 

   Aproveite o Kit Visão Total e a oferta do comando com descontos na instalação e mensalidade. 

As encomendas são efetuadas diretamente com a Prosegur Alarms. 
Aceda aqui a mais informações. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000041648.pdf
mailto:info.alarmes@prosegur.com
https://www.prosegur.pt/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__eur01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fprosegur.pt-252F-26data-3D04-257C01-257Cnuno.ferrao-2540millenniumbcp.pt-257C3144dfa5872848cadfb608d913db9515-257C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7-257C0-257C0-257C637562656120005362-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3D7mIcQBHuvCa146oE3-252BbM4PXwmB8EWrm0iEFNFJir7GE-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMGaQ%26c%3DCVCjue1xFAdWlcQqpM6mY11X1YkBLRLie8BLA-Yhu3s%26r%3DHjomEIPrCR38lNRSvHcK7yK_Vg-UU7R1te36cd-RUmo%26m%3D-0KTzhyKaS9jR_ursUagFhyye9yfm7LHtfxO6mPgwE8%26s%3DeafKBb4Dsp463nEnRZLdjKsls2kwcd1gli2JIK0X1gQ%26e%3D&data=04%7C01%7Ccristina.fernandes%40millenniumbcp.pt%7C121dcf57e43c49d8770508d916b0853a%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637565769979113636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZpbLz35ZhJpM9MVLKFF2zlWZGL7746nJkMwobfoHQ6M%3D&reserved=0
https://www.prosegur.pt/prosegur-portugal/landing-pt/parceria/clube-millennium-bcp

