
Tre skridt mod  
en bedre hørelse

HØRELSE?
NEDSAT
SÅ IKKE, NÅR DU FÅR
HVORFOR
DRILLEDE.
HVIS SYNET
SØGE HJÆLP,
DU VILLE

Du bestiller en gratis høreprøve
Hvis du har bemærket en ændring i din hørelse,  
er første skridt en uforpligtende vurdering,  
der foretages af vores hørespecialister.

Sammen finder vi en passende løsning
På baggrund af din høreprøve vil vores høre- 
specialister anbefale dig den rette løsning,  
baseret på din hørelse og dine behov.

Du får bedre hørelse nu og fremover
Med det rigtige høreapparat skruer du op for  
hørelsen og op for livet. Samtidig får du fuld  
garanti og årligt servicetjek i 4 år.

Det betaler sig at handle i dag
Jo længere tid du venter med at gøre noget, jo sværere får din hjerne  
ved at lære at bearbejde lyd igen. Selv med de bedste høreapparater.  
Vi anbefaler derfor at gøre noget ved det nu. 
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Læs mere eller find din nærmeste Audika på 
www.audika.dk • Tlf. 70 400 200 • info@audika.dk
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TRYGHED KVALITET SERVICE

Flere og flere lever  
med nedsat hørelse

Velkommen til en butik,  
der har fokus på dig

Bliv klogere på din egen hørelse

Får du nedsat hørelsen helt eller delvist, mister du samtidig evnen til  
at leve dit liv, som du ønsker det. Det er en meget personlig følelse. 
Men der er mange andre mennesker, der oplever et lignende tab.  

I dag har næsten halvdelen af alle mennesker over 50 år svært ved at  
forstå, hvad folk siger, hvis der er støj i baggrunden. Det er et højt tal 
– men det betyder også, at der hele tiden bliver tænkt i, hvordan man  
kan forbedre livet med høretab.

Test dig selv: Sæt kryds ved ja eller nej Ja Nej

Oplever du, at folk omkring dig mumler? 

Skal du have øjenkontakt med folk for at følge samtalen? 

Skruer du ofte op for dit tv eller radio for at følge med? 

Har du svært ved at høre i store forsamlinger?

Har andre bemærket, at de skal gentage ting for dig? 

Har du svaret ‘ja’ til et eller flere af disse spørgsmål, vil vi anbefale dig en 
gratis og uforpligtende høreprøve. Audika kan hjælpe med alt fra prøve til 
rådgivning om det rette høreapparat, hvis du har behov for det. 

Audika er ikke bare en kæde af butikker. Vi er mere end det.  
Hos os handler det om kunden og om mennesket bag. Vi synes  
ganske enkelt, at du fortjener den løsning, der er bedst for dig.  
Det er ikke et spørgsmål om, hvad der er hurtigst eller billigst. 

Det handler om at gøre dig i stand til at leve det bedst mulige liv med 
den bedst mulige hørelse. Vi kan tilbyde den hjælp, fordi vi kombinerer 
markedets dygtigste rådgivning med markedets bedste produkter.

Læs mere på www.audika.dk

• Fuld garanti i 4 år

• 1 md. fortrydelsesret

• 2 mdr. ombytningsret

•  Tabt apparat  
erstattes

•  Markedets bedste 
produkter fra bl.a. 
danske Oticon

•  Erfarne høre- 
specialister

•  Ingen ventetid

•  Fri service

•  Årligt service-tjek  
i 4 år

•  Mulighed for  
hjemmebesøg

•  Finansieringstilbud

Kender du  
en med  

høreproblemer? 
Så giv folderen  

videre 


