En del av Hjälpmedelsteknik Sverige

Erbjudande fram till den 31/12 2018
Vi betalar 10.000 kr för varje gammal AKKA-platta som byts ut
mot det nya systemet AKKA Smart
Dags att byta ut gamla AKKA-plattor mot den nya generationens AKKAsystem med helt nya möjligheter

AKKA Smart
- ett helt system med helt nya
utvecklingsmöjligheter för användare,
personal och anhöriga.

Det nya AKKA-systemet AKKA Smart har sedan 2014 utvecklat och förhöjt
livskvaliteten hos tusentals barn världen över. AKKA Smart ger en rad nya
möjligheter jämfört med den ursprungliga AKKA-plattan och kan även med fördel
och lätthet användas av barn och vuxna som befinner sig på olika utvecklingsnivåer.
Några exempel på funktioner i AKKA Smart:

Slingkörning – Vägval – Staketkörning – Fri körning – Backa på slingan
Längre driftstid – fler körmöjligheter – individuell inställning – reglerbar hastighet breddningssats – brukarvikt upp till 130 kg – trådlös ledsagarjoystick

AKKA Smart har fått ett fantastiskt mottagande och har förändrat livet för många
under de första åren. Den nya AKKA har visat sig lika hållbar, tillförlitlig och
lättanvänd som den gamla trots att den är mycket mer avancerad.

För att underlätta för fler barn i Sverige att kunna få ta del av den
utveckling, självständighet och ökad livskvalitet som det nya
AKKA-systemet erbjuder har vi beslutat att erbjuda 10.000 kronor i
inbyte för varje gammal AKKA-platta som byts ut mot en AKKA
Smart före den 31/12 2018.
Erbjudandet gäller under förutsättning att order tecknats för AKKA Smart före den 31/12
2018. Leverans av gamla AKKA-plattor måste ha skett före den 31/3 2019. Utbetalning av
inbytesersättning sker inom 10 dagar efter leverans till oss.
Kontakta oss gärna om ni behöver mer information om det nya systemet eller om ni har några
frågor.
Med vänliga hälsningar från oss på JCM Elektronik och Hjälpmedelsteknik Sverige

JCM Elektronik AB – Tenngatan 2-4 – 234 35 Lomma – tel: 042-14 91 10
email: info@jcmelektronik.se – www.jcmelektronik.se
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