predstavitev

Zakaj izbrati AUDIO BM?
Za vas si vzamemo čas. Radi vam prisluhnemo.
Osebna obravnava in svetovanje poteka v
sodobnih in prijetnih slušnih centrih.
Možnost informativnega testiranja sluha. Hitro in
brezplačno do prve informacije o stanju sluha.

V AUDIO BM slušnih centrih zagotavljamo
celovito oskrbo s področja sluha. Nudimo
visoko kakovost za dostopno ceno.
Naše poslanstvo je, da vam pomagamo
spet boljše slišati, ter s tem znatno izboljšati
kakovost vašega komuniciranja in življenja.

Slušne aparate brezplačno testirate tudi v
vašem domačem okolju.
Zavarovanje slušnih aparatov pri Zavarovalnici
Triglav. Ekskluzivno pri AUDIO BM.
Za čas popravila brezplačno nudimo kakovosten
nadomestni slušni aparat.
Svetovno priznana vrhunska kakovost slušnih
aparatov Unitron (Kanada) in Sonic (ZDA).
Po meri izdelujemo čepke za zaščito pred
hrupom in pred močenjem sluhovodov.
Ugodno ceno zagotavljamo, ker z dobavitelji
(Kanada, ZDA, Švica, Nemčija, Francija,
Danska, Švedska) poslujemo brez posrednikov.
Uporabljamo najnovejšo programsko opremo za
testiranje in nastavljanje slušnih aparatov, ter
prosto polje s simulacijo zvočnih primerov
(govor, glasba, šumi,...).
Pestra izbira tehničnih pripomočkov za naglušne
in gluhe, ki ustrezajo Zakonu za Izenačevanje
Možnosti Invalidov (ZIMI) ter dodatkov za
uporabnike slušnih aparatov Unitron. in Sonic.
Ugodno kakovostne baterije ter izdelki za nego
in vzdrževanje. Za pošiljanje po pošti ne
zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov.

SLUŠNI CENTRI
LJUBLJANA
MARIBOR
CELJE
TRBOVLJE
NOVO MESTO
BREŽICE
KOPER
KRANJ
M. SOBOTA
ŠEMPETER/GO
VELENJE

Letališka cesta 5
Trg revolucije 6
Ljubljanska cesta 5B
Rudarska cesta 2A
Ljubljanska cesta 22
Kajuhova ulica 1
Pristaniška ulica 3
Likozarjeva ulica 1
Lendavska ulica 20
Trg Ivana Roba 6
Cankarjeva cesta 1A

059 044 055
059 044 056
059 044 053
059 044 057
059 044 058
059 044 059
059 044 054
059 044 954
059 044 979
059 044 977
059 044 973

AUDIO BM smo pogodbeni dobavitelj
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije,
z odlično ponudbo v
standardu in nadstandardu.

Info telefon: 059 044 055
Email: info@audiobm.si
Spletna stran: www.audiobm.si
Spletna trgovina: trgovina.audiobm.si
Facebook: www.facebook.com/audiobm.si

VEČ ZA VAŠ SLUH

Kakovostne
in
dostopne
rešitve
za
boljši
sluh
in
boljše

življenje

