
Czy chciałbyś zrozumieć wszystko co słyszysz,
          rozmawiając ze znajomymi lub oglądając 
          telewizję, nawet w hałaśliwym otoczeniu ?

Specjalna limitowana w czasie oferta

Dwa aparaty słuchowe - $ 500.00*
* oferta dla rezydentów Ontario na nowe OTE aparaty z 
   międzynarodową gwarancją - ważną także w Polsce !

Jedyny prawdziwie

niewidoczny w uchu

IIC aparat słuchowy

Sprawdź naszą

ofertę poniżej !

Oferujemy kompleksowe badanie słuchu włącznie ze sprawdzeniem uszu na obecność wosku używając jednego z najlepszych
na świecie „ Fiber Optic Digital Otoscope ”. W ten sposób możecie Państwo zobaczyć na własne oczy wnętrze swoich uszu.
Używając zawansowanej komputerowej diagnostyki możemy znaleźć przyczyny Waszych problemów ze zrozumieniem mowy.
Oferując najlepsze aparaty słuchowe z wielu różnych firm możemy zawsze Wam zaproponować najlepszą na nie cenę !

Metro Hearing Clinic ( Metro Hearing Aid Clinic ) ma
zaszczyt pomagać żle słyszącej części naszej Polonii
już od 30 lat. Jako niezależna od żadnego producenta
klinika słuchu, możemy zawsze zaoferować Państwu
najlepsze ceny na aparaty, które pozwolą Wam nie 
tylko usłyszeć, ale także zrozumieć co mówią Wasi
najbliżsi lub co słyszycie w radiu czy telewizji. 
Zainteresowanym proponujemy demonstrację nowych
aparatów słuchowych w Waszych własnych uszach! 

( Ceny podane poniżej są ważne tylko z tą ulotką wyłącznie dla mieszkańców Ontario )

Uwaga -- budynek naszej kliniki znajduje się 
na północno - zachodnim rogu skrzyżowania
Hurontario St. i  Dundas St.  Uwaga -- duży
bezpłatny parking dostępny za budynkiem.

Dwa Basic aparaty słuchowe regularna cena $ 1,360.00 nasza cena $ 600.00

Dwa „ Value Series speech enhancement ” nowoczesne aparaty słuchowe

regularna cena $ 1,650.00, cena z tą ulotką -- tylko $ 990.00

Baterie do aparatów słuchowych ( 6 pack ) - regularna cena $ 11.00 nasza $ 2.00

Dwa „ Quality Series Advanced Speech Enhancement ”
Aparaty słuchowe zaprojektowane  w celu umożliwienia rozumienia mowy nawet w hałasie, 
wyposażone w najnowsze osiągnięcia nauki jak „ Speech Recognition Software ” czy „ IQ 2 ".
Wraz z aparatami : baterie na 5 lat oraz specjalny program rehabilitacji rozumienia mowy !

        Promocja z tą ulotką - obniżka $1,500.00 od ceny dwóch aparatów  
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