
GN Hearing Czech Republic spol. s r. o.
Prokopových 3

158 00  Praha 5 - Jinonice

Naše sluchové centrum nabízí:
• Špičková sluchadla značek ReSound, Beltone a Interton
• Vyšetření sluchu, poradenství, zhotovení otisků zvukovodu
• Prodej, nastavení a zapůjčení sluchadel k vyzkoušení
• Výroba, servis a čištění individuálních ušních tvarovek, výměny hadiček
• Záruční a pozáruční servis sluchadel Interton, Beltone a ReSound - na počkání
• Prodej všech druhů sluchadlových baterií 
• Kompletní sortiment příslušenství ke sluchadlům i tvarovkám
• Wireless příslušenství

• Výborná dostupnost MHD i autem
• Stanice metra B a autobusová zastávka „Nové Butovice“ - 150 metrů
• Autobusová zastávka „Stará Stodůlecká“ - 240 metrů
• Poliklinika Lípa - 700 metrů
• V těsné blízkosti obchodního centra Galerie Butovice
• Parkování pro zákazníky přímo u objektu na vlastním parkovišti
• Bezbariérový přístup

Provozní doba:
PONDĚLÍ 7:30 - 17:00
ÚTERÝ  7:30 - 17:00
STŘEDA  7:30 - 17:00
ČTVRTEK 7:30 - 17:00
PÁTEK  7:30 - 15:00

Telefon: 224 941 641
E-mail: info@gnhearing.cz
Web: www.gnhearing.cz

Popis trasy od stanice metra:
Trasa B, stanice Nové Butovice, výstup z  metra směrem ke  Galerii Butovice - proti směru 
jízdy metra při cestě z centra Prahy. Vestibul metra opusťte vlevo, kolem VÝSTUPNÍ zastávky 
autobusových linek, za přechodem se dejte po asfaltovém chodníku doprava. Po pravé ruce 
budete mít parkoviště autobusů. Přejděte ulici Řeporyjská a  dejte se vpravo. Po  cca 50m 
dojdete na křižovatku s ulicí Prokopových, kterou jděte doleva.
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Pobočka Brno
GN Hearing Czech Republic spol. s r. o.

Česká 151/16
602 00 Brno-město

Naše pobočka v Brně nabízí:
• Špičková sluchadla značek ReSound, Beltone a Interton
• Poradenství
• Prodej, nastavení a zapůjčení sluchadel k vyzkoušení
• Čištění individuálních ušních tvarovek, výměny hadiček
• Čištění a drobné opravy sluchadel Interton, Beltone a ReSound - na počkání
• Prodej všech druhů sluchadlových baterií 
• Kompletní sortiment příslušenství ke sluchadlům i tvarovkám
• Wireless příslušenství

Provozní doba:
ÚTERÝ  9:00 - 12:00
ČTVRTEK 9:00 - 12:00
Nebo dle předchozí telefonické domluvy

Telefon: 731 244 988
E-mail: info@gnhearing.cz
Web: www.gnhearing.cz

Popis trasy:
Z dopravního uzlu Joštova pěšky 
po ulici Česká, směrem na Náměstí 
Svobody. Po levé straně ulice České, 
vedle hotelu Avion (architektonická zvláštnost), se nachází obchodní dům Vágner. Vstupte 
menším (služebním) vchodem a pokračujte chodbou k recepci (7-19h), kde je nutné se ohlásit. 
Budete nasměrováni k výtahu. Kancelář GN Hearing Czech Republic spol. s r. o. se nachází 
v 6. patře, dveře č. 609. Parkování je možné na placeném parkovišti hotelu International 
(150m) nebo v parkovacím domě Domini Park (150m).

POZOR!
Sluchadla k opravě prosím zasílejte do servisu na adresu Prokopových 3, Praha 5. 
Pobočka v Brně poskytuje pouze drobné opravy sluchadel donesených osobně.
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