Komt u ook naar de
openingsweek?
Van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019

Kom naar onze nieuwe thuiszorgwinkel in Deventer voor speciale openingsactiviteiten, ledenacties en
persoonlijk advies van productspecialisten. Zie de binnenzijde voor het programma.

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100

Post/retouradres:
Carinova, Postbus 678, 7400 AR Deventer

Kom langs tijdens de openingsweken in onze
nieuwe winkel in Deventer.
Kunt u niet? Maak dan vrijblijvend een afspraak
met onze Thuisservice via 088 - 10 20 100 of
www.medipoint.nl/thuisservice

Graag tot dan!

Profiteer
van diverse
openings
acties!

www.medipoint.nl/deventer

Komt u ook naar de openingsweek?
Voor het lenen, huren en kopen van zorg- en welzijnshulpmiddelen kunt u nu terecht in onze nieuwe Medipoint | Carinova winkel in
Deventer. U krijgt persoonlijk advies, er wordt gekeken welk hulpmiddel het beste bij u past en welke vergoedingsmogelijkheden er gelden.
Als lid van Carinova krijgt u ook in deze winkel de vertrouwde ledenkorting en service.
Van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019 vieren we de opening van de nieuwe winkel in Deventer en organiseren we diverse
openingsactiviteiten en speciale ledenacties. Zie hieronder voor het programma.

Slaapadviesdagen

Scootmobiel
adviesdagen

incl. slaaprobot Somnox
Donderdag 13 juni 2019

Dinsdag 11 juni 2019

Tijdens de Slaapadviesdag
krijgt u advies over bedden,
matrassen, bedbodems en
kussens. Oftewel: alles voor
een goede nachtrust! Probeer
onze bedden en matrassen
uit en ervaar het comfort.

Scootmobielen zijn verkrijg
baar in alle soorten en maten.
Krijg meer informatie tijdens
de Adviesdagen en ontdek de
beste keuze voor u. Probeer
diverse modellen uit en
profiteer van extra voordelen
bij aankoop op de dag.

Zitadviesdagen

Eropuit dagen

Woensdag 12 juni 2019

Vrijdag 26 juli 2019

Lekker wegdutten in uw
comfortabele stoel na een
drukke dag, heerlijk! Maar
een gezonde zithouding is
dan wel belangrijk, net als
veilig kunnen gaan zitten
en opstaan. Tijdens de
Zitadviesdag voorzien we
u van persoonlijk advies
en profiteert u van diverse
extra’s!

Ontdek op de Eropuit dag
welke mogelijkheden er zijn
om er lekker en veilig op uit
te gaan en profiteer van hoge
kortingen! Gedurende de dag
is er deskundig en persoonlijk
advies te verkrijgen over de
verschillende producten zoals
o.a. scootmobielen, rollators
en driewielfietsen. Ook kan er
een proefrit gemaakt worden.

Fietsadviesdag

Rolstoeladviesdag

Probeer verschillende
modellen aangepaste fietsen
uit en krijg persoonlijk advies.

Krijg uitgebreid uitleg en
advies over alle rolstoelen in
ons assortiment.

Dinsdag 11 juni 2019

Vrijdag 14 juni 2019

Rollatoradviesdag
Vrijdag 14 juni 2019

Voelt u zich soms wat onzeker
op uw benen staan? Een
rollator zorgt ervoor dat u
weer stabiel uw wandeling
kunt maken. Medipoint heeft
een ruim assortiment rollators
en geeft deskundig advies.
Laat u informeren deze dag.
om vitaler te worden.

Waar

Medipoint | Carinova winkel,
Hamburgweg 1, Deventer

Openingstijden

ma t/m vr: 9.00 - 17.00 uur

Profiteer van diverse openingsacties!

De genoemde acties zijn ledenaanbiedingen en zijn niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

Lenen, huren en kopen

088 - 10 20 100

www.medipoint.nl/deventer

