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hoorcomfort



5Het ComfortPlus Plan

Proficiat met de aankoop van uw nieuwe hoortoestellen! 
Bij Lapperre bent u niet alleen zeker van de 
beste kwaliteit en de nieuwste generatie 
hoortoestellen, maar ook van een 
persoonlijke service achteraf. 
Daarom ontwikkelden 
we het ComfortPlus 
Plan, voor een volledige 
hooroplossing waarbij 
echt aan alles is gedacht. 
Dit serviceplan voorziet 
u gedurende 5 jaar van 
batterijen*, filters, dopjes, 
bijregelingen, herstellingen en 
technische ondersteuning zonder 
extra kosten. Zo slaapt u 5 jaar lang op 
beide oren.

5 troeven
  5 jaar garantie

  5 jaar omniumverzekering

  Batterijen* of oplader

  Drybox

  50% korting op accessoires

* 48 batterijen per jaar per hoortoestel. 
Niet van toepassing op losse oplaadbare batterijen.



5 5 jaar garantie 
De wettelijke garantietermijn voor hoortoestellen bedraagt twee jaar. 
Daar doet Lapperre met het ComfortPlus Plan nog eens drie jaar 
bovenop. Gedurende vijf jaar zijn alle service en onderhoudsbeurten 
gratis, net als de herstellingen die het gevolg zijn van normaal gebruik, 
inclusief wisselstukken. U kunt dus vijf jaar genieten zonder zorgen.

Omniumverzekering tegen verlies,
diefstal en schade

Elke vijf jaar komt u in aanmerking voor de terugbetaling van een nieuw 
hoortoestel. Maar wat als u in die tijd uw hoorapparaat laat vallen, er per 
ongeluk mee onder de douche staat of het kwijt raakt op reis? Met onze 
omnium bent u zeker van een gelijkwaardige vervanging bij verlies, 
diefstal of schade (vraag de exacte voorwaarden aan uw audioloog). 

Inclusief batterijen of oplader
Hoortoestellen functioneren enkel met de juiste batterijen, want 
alleen zo haalt u er het maximum uit. Het ComfortPlus Plan garandeert 
topkwaliteit en voorziet 48 batterijen per toestel, per jaar. Bij een 
normaal batterijverbruik hebt u dus geen extra kosten. Als u een 
herlaadbaar toestel hebt, kunt u rekenen op 5 jaar garantie op 
de geïntegreerde accu en de lader (niet van toepassing op losse 
oplaadbare batterijen). 

Drybox of droogtabletten
Vocht kan de kwetsbare elektronische onderdelen van uw 
hoortoestellen ernstig beschadigen. Met ons elektronisch droogsysteem 
voorkomt u dit makkelijk. De Drybox droogt en desinfecteert de 
hoortoestellen eenvoudig en snel. Gebruik de Drybox dagelijks, 
zo gaan uw hoortoestellen veel langer mee. Kiest u voor oplaadbare 
hoorapparaten, dan voorzien we u vijf jaar lang van droogtabletten 
(12 tabletten per jaar).

50% korting op hoortoestelaccessoires
Ook al kunnen uw hoortoestellen veel aan, toch blijven bepaalde 
situaties een echte uitdaging. Telefoneren, tv-kijken of een vergadering 
in groep… Gelukkig heeft Lapperre ook daar een oplossing voor. 
Onze draadloze accessoires zorgen voor meer luistercomfort 
en verbeteren de prestaties van uw hoortoestellen. Met het 
ComfortPlus Plan hebt u 5 jaar lang 50% korting op onze accessoires 
(niet op Roger, CROS en DECT).

Vraag uw audioloog naar de exacte voorwaarden van het ComfortPlus Plan.

5 jaar
garantie



www.lapperre.be

Wenst u meer informatie?
k 0800 10 888
Onze audiologen geven u graag meer uitleg.


