SAHVA FLYTTER HOVEDKLINIK
TIL BRØNDBY OG ÅBNER
NY KLINIK I KØBENHAVN

Vi flytter vores hovedklinik til Brøndby
- Samtidig udvider vi med en ny klinik i København
I april 2021 flytter Sahvas hovedklinik i København til nye lokaler i Brøndby.
Region Hovedstaden, som ejer den bygning, hvor Sahva hidtil har boet til
leje (Borgervænget 5), har valgt at samle flere af deres afdelinger på samme
adresse. Det betyder desværre, at Sahva er blevet opsagt fra sit lejemål på
Borgervænget 5.
På vores nye hovedklinik byder vi dig velkommen i et rummeligt og lyst
venteområde med gratis te og kaffe. Klinikken ligger handicapvenligt i
stueetagen, og overalt har vi skabt behagelige og trygge rammer, så du kan
føle dig godt tilpas, når du kommer på besøg.
Vi glæder os til at modtage dig i Brøndby, og du er som kunde i
Storkøbenhavn også velkommen til at bestille tid i vores anden nye klinik på
Østerbro – eller i vores klinikker i Hillerød eller på Amager*.
Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille tid, er du velkommen til at ringe
til vores kundeservicecenter, som står klar til at hjælpe dig, på tlf.: 70110711.
*Amager: Kun kompressionsstrømper, brystproteser, ortopædiske sko og indlæg

Dit besøg hos Sahva
Som besøgende vil du opleve
•
•
•

En ny og indbydende hovedklinik
En unik kundeoplevelse i trygge og behagelige rammer
Vi møder dig som altid i øjenhøjde og bestræber os på at
afdække dine behov

Adgangsforhold
Da mange af vores kunder besøger os i bil, har vi prioriteret mange
gratis parkeringspladser lige ved indgangen med nem adgang til
handicapparkeringspladser.
•
•
•

Klinikken ligger tæt på motorvej E47 og Roskildevej
Nem adgang via offentlig transport
Handicapvenlig indgang og kliniklokaler i stueplan

Tidsbestilling
•

Vi glæder os til at modtage dig i Brøndby.
Som kunde i Storkøbenhavn har du samtidig mulighed for at
bestille tid på lige vilkår i vores klinikker i Hillerød samt på
Amager og Østerbro. Bestil tid på tlf: 7011 0711.

Lokationer i Storkøbenhavn
NY

Klinik og hovedkontor
Nykær 68
2605 Brøndby
NY

Klinik Østerbro
Øster Allé 48, 6. tv.
2100 København Ø

Klinik Hillerød
Huginsvej 1
3400 Hillerød

Klinik Amager
Vermlandsgade 51, 1. sal
Lokale 20 og 21
2300 København S

Velkommen i nye omgivelser

Sådan finder du vores nye hovedklinik!
•
•
•

Adressen er Nykær 68, 2605 Brøndby
Tæt ved motorvej E47, via afkørsel 24, Roskildevej
Kun 400 m fra Brøndbyøster station (S-tog) og busser,
der stopper lige ved adressen

Bestil tid til en
konsultation på
7011 0711

Følg os online!

www.sahva.dk · tlf. 70110711

