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Zadowoleni Pacjenci polecają nas.
Podziękujemy Państwu naszym 
zestawem do pielęgnacji o wartości 75 PLN.

Witamy w firmie             .

KIND. Usłyszmy lepiej.



Pacjenci polecają Pacjentów – to korzyść dla wszystkich.

Dobrze o nas Państwo mówią 

w swoim otoczeniu?

Wspaniale! To znaczy, że są Państwo  
z nas zadowoleni – a mogą być wkrótce 
nawet jeszcze bardziej. Przekonanie 
swoich przyjaciół, partnerów lub  
znajomych do naszych usług może  
stać się dla Państwa bardzo korzystne.

Oto nasze podziękowanie 

dla Państwa.

Jeśli polecona przez Państwa osoba 
odda u nas wypełnioną Kartę Polecającą 
i zakupi aparat słuchowy, otrzymają 
Państwo od nas pocztą zwrotną kupon 
wartościowy na kwotę 75 PLN.  
Będą mogli go Państwo zrealizować, 
wybierając u nas swój indywidualny 
zestaw pielęgnacyjny do aparatów 
słuchowych lub akcesoria i baterie.*

A co otrzymają Państwa znajomi?

Państwa znajomi otrzymają tak jak  
wszyscy nasi Pacjenci możliwość  
skorzystania z całej gamy naszych usług, 
począwszy od bezpłatnego badania 
słuchu za pomocą najnowocześniejszej 
komputerowej techniki pomiarowej aż 
po profesjonalną konsultację u naszego 
wykwalifikowanego protetyka słuchu.

Witamy w firmie             .



KIND Karta Polecająca

Poleciłam/Poleciłem firmę KIND Aparaty Słuchowe.
Jeśli moja znajoma/mój znajomy zakupi w firmie KIND aparat słuchowy, 
otrzymam na mój adres kupon wartościowy na kwotę 75 PLN.

Imię Nazwisko

Ulica, nr domu

Kod, Miejscowość

Telefon Fax

E-Mail

Firma KIND została mi polecona.
Chciałabym/chciałbym skorzystać 
z możliwości bezpłatnego badania słuchu 
oraz przetestowania aparatów słuchowych.**

Imię Nazwisko

Ulica, nr domu

Kod, Miejscowość

Telefon Fax

E-Mail

Jeśli polecona przeze mnie osoba nie zakupi aparatu słuchowego w firmie KIND, zamiast kuponu 
wartościowego o wysokości 75 PLN otrzymam komplet baterii do aparatu słuchowego. 
Kupon wartościowy lub baterie otrzymam również wtedy, gdy nie będę pacjentką/pacjentem firmy KIND.

* ** Zapewniamy wypożyczenie aparatu słuchowego na określonych przez firmę KIND warunkach. 
 Zgadzam się na elektroniczne przetwarzanie moich danych. Mam prawo wycofać moją zgodę w każdej chwili, 
kierując prośbę o wycofanie na adres: Firma KIND Aparaty Słuchowe, ul. Włodkowica 26A, 60-334 Poznań.

KIND. Usłyszmy lepiej.
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Firma KIND oferuje Państwu jakość na najwyższym poziomie.

Jako jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie aparatów słuchowych, dysponujący ponad 550 oddziałami, oferujemy 
Państwu jakość na najwyższym poziomie: profesjonalną konsultację, innowacyjne produkty wysokiej klasy i szeroką 
gamę akcesoriów. W każdej chwili sami mogą się Państwo o tym przekonać.

Zapewniamy zawsze najwyższą technologię aparatów 
słuchowych.
Jeśli w ciągu czterech tygodni od zakupu aparatów słuchowych 
firmy KIND naprawdę nie osiągną Państwo lepszej jakości słuchu, 
zapewniamy Państwu możliwość  ich zwrotu. 

Zapewniamy zawsze najlepszą opiekę i konsultację.
Jeśli nie będą Państwo całkowicie zadowoleni z naszej oferty, 
zapewniamy, że nie poniosą Państwo żadnych kosztów.

Oddziały firmy KIND znajdą Państwo również w wielu innych krajach. 
Więcej informacji odnajdą Państwo pod adresem www.kind.com lub 
pod bezpłatnym numerem 0800 100 106.

Zapewniamy zawsze najlepszy serwis.
Nawet jeśli Państwa aparat słuchowy nie został zakupiony 
u nas, zapewniamy pomoc i serwis, ponieważ jesteśmy 
otwarci na potrzeby każdego Pacjenta.
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KIND Aparaty Słuchowe – Centrala: ul Włodkowica 26A, 60-334 Poznań – Telefon 61 865 40 20 – info.pl@kind.com

Zapewniamy zawsze najlepsze ceny.
Jeśli w ciągu czterech tygodni od nabycia aparatu naszej firmy 
otrzymają Państwo korzystniejszą ofertę zakupu identycznego 
aparatu słuchowego, zapewniamy Państwu ten aparat w takiej 
samej cenie w naszej firmie oraz  udzielamy dodatkowo 5% rabatu.*

Obowiązuje przy pisemnej ofercie punktu z aparatami słuchowymi 
znajdującego się w promieniu 50 km od opiekującego się Państwem punktu 
protetycznego firmy KIND.

*




