SLEVA NA
Wireless příslušenství
k MFi sluchadlům

podmínky akce jsou uvedeny na následující straně

www.gnhearing.cz

Micro Mic - 3.900,- Kč
Zaměřte se na požadovaný zvuk dokonce
i v hlučném prostředí a rozšiřte svůj
poslechový rádius až na 25 metrů v přímé
dohlednosti.

Remote Control 2 - 1.900,- Kč
Nastavte hlasitost nebo umlčte sluchadla,
přepínejte programy, nebo si snadno
prohlédněte všechna nastavení na displeji.

Multi Mic - 4.900,- Kč
Získáte všechny výhody jako u Micro Mic,
navíc jej můžete použít i jako stolní mikrofon.
Připojíte se k indukční smyčce nebo FM
systémům* a pomocí mini-jack vstupu
můžete streamovat audio přímo do svých
sluchadel.

TV Streamer 2 - 2.900,- Kč
Streamujte stereofonní zvuk ze své televize,
počítače či hudebního přehrávače přímo
do svých sluchadel bez nutnosti jakéhokoliv
dalšího adaptéru.

Phone Clip+ - 3.900,- Kč
Umožní vám telefonovat s perfektní
kvalitou zvuku, umlčet okolní hluk během
hovoru, streamovat hudbu či podcasty
z jakéhokoliv Bluetooth telefonu.

Baterie do sluchadel - 120,- Kč/6ks
Kvalitní sluchadlové baterie značky Varta,
resp. Rayovac pro bezproblémové napájení
Vašich sluchadel. Baterie jsou baleny v blistru
po 6 kusech.

Podmínky slevové akce
Ke každému páru MFI sluchadel ReSound nebo Beltone, vydaných od 1.3.2018 do 31.12.2018, věnujeme slevový poukaz
v hodnotě dle níže uvedené tabulky.
Výše slevy

Rodiny sluchadel

6.000,- Kč

ReSound: LiNX2 9, LiNX 9, ENZO2 9, ENZO 9
Beltone: Legend 17

4.000,- Kč

ReSound: LiNX2 7, LiNX 7, ENZO2 7, ENZO 7
Beltone: Legend 9

2.000,- Kč

ReSound: LiNX2 5, ENZO2 5
Beltone: Legend 6

Poukaz je možno využít k nákupu wireless příslušenství nebo sluchadlových baterií. Pro uplatnění nároku je třeba zaslat
kompletně vyplněný slevový poukaz s čitelně vyplněnými výrobními čísly sluchadel na adresu GN Hearing Czech Republic
spol. s r. o., Prokopových 3, 158 00 Praha 5. spolu s objednávkou příslušenství. Poukaz musí být potvrzen razítkem lékaře,
který sluchadla vydal a musí být uvedeno datum výdeje sluchadel. Poukaz je možno uplatnit nejdéle do 6 měsíců od data
výdeje sluchadel a sleva musí být uplatněna jednorázově v plné výši hodnoty poukazu. Nárok na slevu nelze zaměnit
za jakoukoliv jinou finanční kompenzaci. Objednané příslušenství bude zasláno poštou na adresu uvedenou ve slevovém
poukazu do 15 pracovních dnů od doručení poukazu. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Slevový poukaz
LEVÉ SLUCHADLO - typ:

PRAVÉ SLUCHADLO - typ:

Výrobní číslo:

Výrobní číslo:

Jméno a Příjmení
Ulice a č.p.
Obec a PSČ
E-mail
Telefonní číslo
Razítko a podpis
vydávajícího lékaře

Datum výdeje sluchadel
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