
 

 
���������	
��������	�����������������	���������������������

TILL HEMSIDAN | TIPSA EN VÄN | PRENUMERERA | AVPRENUMERERA

Vill du höra bättre? 
Bästa medlem i SPF, 
 
Uppsala inför nu ett system med 
Vårdval för hörsel. Det innebär att 
Du kan bestämma hos vem Du 
ska gå till för att kontrollera Din 
hörsel och för att skaffa nya 
moderna hörapparater. 
 
HÖRSAM är godkänd 
hörselmottagning och provar ut 
hörapparater genom 
Landstinget i Uppsala. Det ger 
Dig som kund trygghet. 
 
HÖRSAM hälsar Dig som SPF 
medlem välkommen till oss. Detta 
gäller oavsett om Du har 
hörapparater sedan tidigare eller 
om Du bara behöver gå och testa 
Din hörsel och få rådgivning hos 
våra Legitimerade Audionomer. 
 
Vi samarbetar med 
Apoteksamariten i Uppsala på 
Kålsängsgränd 10 C, där vår klinik 
finns. 
  

http://tr.anp.se/track?
t=c&mid=1379846&uid=428420690&&&http:%

2F%2Fwww%2Ehorsam%2Ese 

Erbjudande 
endast till 
SPF - 
medlemmar 
Som SPF medlem 
i Uppsala har vi 
förmånen att ge 
Dig ett unikt 
erbjudande.  
 
Om Du har 
hörapparater eller 
funderar på att 
skaffa 
hörapparater då 
kan vi erbjuda dig 
mycket moderna 
hörapparater av 
märket GN 
Resound. Dessa 
moderna 
hörapparater gör 
så att Du kan 
koppla upp dig 
trådlöst till olika 
ljudkällor som t. ex 
telefon och TV. 
Dessa 
hörapparater är 
mycket moderna 
och har vunnit flera 
designpriser. 
 
ERBJUDANDET 
 
Ange ditt 
medlemskap när 
du kontaktar oss 
så står HÖRSAM 
för 3 månader av 
din 
batteriförbrukning 
vid utprovning av 
moderna 
hörapparater hos 
oss.  
  

Ring oss GRATIS 
0200 - 11 14 50 

och boka dig iDAG!

Telefoner och andra 
hörselhjälpmedel 
På Hörsam webbshop 
Sjukvårdsaffären eller hos 
Apoteksamariten i Uppsala kan 
du köpa andra hörselhjälpmedel 
som väckarklocka, dörrklocka, 
mobiltelefoner och tillbehör till dina 
hörapparater som batterier och 
ljudslangar. 
 
Som SPF – medlem får du nu 10 
% rabatt när du köper den 
snygga mobiltelefonen Vegas, 
med många bra funktioner och 
förstärkningsmöjligheter.  
 
Ange "SPF" när du beställer 
mobiltelefonen.  
 
Besök Sjukvårdsaffären NU! 
  

http://tr.anp.se/track?
t=c&mid=1379846&uid=428420690&&&http:%

2F%2Fwww%
2Esjukvardsaffaren%2Ese 
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