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DUEARITY LANSERAR OCH DISTRIBUERAR 
TINNITUSPRODUKT I EUROPA
Duearity kommer nu, efter att Tinearity G1 erhållit CE-godkännande, att lansera och 
leverera Tinearity G1. Bolaget övergår därmed från pre-sale till skarp försäljning.

Efter att Tinearity G1 erhöll CE-godkännande fredagen den 20 januari går nu bolaget in i 
lanseringsfasen. Formellt måste bolaget invänta ett certifikat som ska skickas från 
certifieringsorganet. När detta anlänt kan distribution av produkten ske till dem som 
förköpt samt till övriga som köper Tinearity G1. Leverans beräknas ske från och med 1 
februari.

I ett andra steg kommer de tusentals personer som angett intresse för Tinearity G1 att få 
tillgång till den nya webshopen och den 1 februari öppnas webshopen för alla. Priset på 
Tinearity G1 Startkit har justerats uppåt i förhållande till de ökade råvarukostnaderna för 
att därmed behålla likvärdig marginal som tidigare. I den nya webshopen kommer 
kunder att ges möjlighet att betala med Klarnas betallösningar, Swish eller betalkort.

Parallellt med det kommer återförsäljaravtalet med Transistor att aktiveras vilka kommer 
att erbjuda Tinearity G1 på deras e-handelsplattform earstore.se med en aktiv kundbas 
om tiotusentals användare.

Sedan bolaget meddelade att Tinearity erhållit CE-märkning ser vi en kraftig ökad 
aktivitet på vår hemsida och antalet ligger nu på över 200´0000 besökare på årsbasis.

Bolaget ser fram emot responsen från personer som använder Tinearity G1. Utifrån 
forskningsrapporter inom områdena vitt brus och Tinnitus Retraining Therapy vet vi att 
flertalet upplever lindring av besvären med tinnitus.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Fredrik Westman, CEO
+46 738 - 145 215
fredrik.westman@duearity.com 
www.duearity.com
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Om Duearity AB
Duearity är ett medtechföretag som utvecklar och producerar lösningar i syfte att lindra 
symtom och underlätta vardagen för dem som lider av tinnitus. Med djup förståelse för 
de personer som har problem med tinnitus ska Bolaget med intelligenta lösningar ge 
dessa personer möjligheten att fullt ut kunna njuta av livet. Bolaget ska erbjuda 
produkterna Tinearity G1 och Tinearity-AI. Tinearity G1 överför vitt brus med hjälp av icke-
invasiv Bone Conduction Technology till innerörat i syfte att lindra symptomen. Tinearity-
AI ska med hjälp av artificiell intelligens hjälpa personer att förutse symptomen och 
bemästra sina besvär. Bolaget har sitt säte i Malmö. 
www.duearity.com.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som nås på 
telefonnummer +46 11 32 30 732 eller e-post .ca@skmg.se
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