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ODPORÚČAME NA ÚPRAVU
Nový Yeti –obľúbené kompaktné SUV s novou tvárou
Dôkladne prepracovaný model ŠKODA Yeti je možné už
teraz objednávať u autorizovaných predajcov značky
na slovenskom trhu. Obľúbené kompaktné SUV bude
prvýkrát k dispozícii v dvoch variantoch: ako
elegantná, štýlová verzia ŠKODA Yeti do mesta a ako
dobrodružnejšia verzia ŠKODA Yeti Outdoor. Nové
varianty modelu ponúkne ŠKODA aj v akčných
výbavách SMILE a MONT BLANC. Na slovenský trh
bude Yeti uvedený v januári 2014. Vozidlo ponúka
vyššie sedenie, čím sa
vodičovi umožňuje
vyššie
pohodlie a výhľad na vozovku pred sebou a poskytuje
tiež lepšiu manipuláciu s ťažko postihnutým človekom. Aj toto vozidlo môžete
získať
so
zľavou 7%, ak ste držiteľom preukazu ZŤP. Ak využijete financovanie prostredníctvom
VWFS, získavate tiež bonusy, služby a percentuálne zľavy. Pre bližšie informácie sa spýtajte
v jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centrách na Slovensku.

LEGISLATÍVA
Viete kedy môžete cestovať bez diaľničnej známky?
Výnimka platí pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorým je poskytovaný
peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného
motorového vozidla podľa zákona č.447/2008 Z.z.
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Poberanie príspevku preukáže
prepravovaná osoba rozhodnutím Úradu práce,
sociálnych
vecí
a
rodiny.
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí byť vlastníkom osobného
motorového vozidla, ale:
1) musí sedieť vo vozidle a preukázať sa kópiou rozhodnutia o peňažnom príspevku
2) vodič, ktorý pre fyzickú osobu s ZŤP ide alebo ju odviezol musí mať kópiu
rozhodnutia
o peňažnom príspevku a zároveň doklad o umiestnení tejto osoby do domova sociálnych
služieb,
školského
zariadenia,
zdravotníckeho
zariadenia
a
pod.

Výnimka má platnosť len pre územie SR a týka sa len tých fyzických osôb, ktorým vydal
rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s
prevádzkou osobného motorového vozidla príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.
Občania ČR majú platnú výnimku len na území ČR. Na našom území sú povinní označiť svoje
vozidlo platnou slovenskou nálepkou. (Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=66751)

ZO SVETA VWFS
VWFS asistent
Spoločnosť VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY (VWFS) Vám prináša jedinečnú službu VWFS
asistent. Získate ju pri uzavretí lízingovej alebo úverovej zmluvy.
Bezplatný komplex administratívno - právnych
služieb
Rieši problémy na cestách – prekladá, tlmočí, poskytuje
právne informácie, vedie konanie s úradmi a políciou,
pomáha pri strate alebo krádeži dokladov, zabezpečuje
opravu, odtiahnutie, náhradné vozidlo či ubytovanie
Funguje v celej Európe, 24-hodín, 365 dní v roku
Platí odo dňa prevzatia vozidla
Možnosť využívať službu až 6 mesiacov po skončení
lízingovej/úverovej zmluvy
Nezabúdajte !!! Pre držiteľov preukazu ZŤP poskytuje VWFS špeciálne podmienky financovania.
www.vwfs.sk

ZO SVETA ALLIANZ – SP
Radi by sme Vám priblížili služby, ktoré Vám AllianzSP ako svojmu klientovi ponúka.
Samozrejme, že služieb okrem poistenia , ktoré sú zo
strany Allianz-SP pre Vás k dispozícii je mnoho,
spomenieme ďalšie a to:
Hlásenia zmien na poistných zmluvách
- zmeny poistných zmlúv v Allianz - SP môžete
vykonať písomne, telefonicky alebo online
www.allianzsp.sk
Kalkulačky
– online kalkulačky poistného pre individuálne poistenie
Elektronická korešpondencia
- bezplatná služba, prostredníctvom ktorej Vám budeme zasielať korešpondenciu
elektronickou formou na Vami zadanú elektronickú adresu
Slovník
- ak sa chcete lepšie zorientovať v poistnej problematike Allianz – Slovenská poisťovňa pre Vás
pripravila krátky slovník poistných pojmov s ich anglickými ekvivalentmi a ich vysvetleniami.
Mobilné aplikácie
- informácie o mobilných aplikáciách, ktoré sú zdarma dostupné klientom našej spoločnosti
Nezabúdajte!!! Pre držiteľov preukazu ZŤP poskytuje Allianz- SP špeciálne podmienky
v poistení.

NAŠE CHRÁNENÉ DIELNE
Úspora nákladov ako náhradné plnenie = splnenie účelu povinného zamestnávania
občanov so ZP podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

AV Mobilita, s.r.o.
AV Mobilita, s.r.o. je prvá špecializovaná
chránená dielňa so zameraním na komplexné
motoristické služby pre hendikepovaných ľudí
v rámci celej SR. Ako chránená dielňa zameriava
svoju činnosť na náhradné
plnenie v oblasti
opráv a údržby motorových vozidiel a ich
prenájmu.
Podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, je každá firma s viac ako 20 zamestnancami
povinná zamestnávať 3,2% podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich
zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody/penále. Možnosťou ako sa vyhnúť penalizácii
podľa zákona a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť práve náhradné plnenie.
Firmy sú „vďaka“ náhradnému plneniu už zahltené množstvom reklamných predmetov, tričiek
a podobne. My prichádzame s niečím úplne novým, s efektívnym a užitočným spôsobom ako
investovať firemné peniaze.
Pre bližšie
informácie kontaktujte
priamo
chránenú
dielňu
AV Mobilita, s.r.o.:
Štúrova 41
908 51 Holíč
info@avmobilita.sk
0902 941 411
www.avmobilita.sk.

Todos Bratislava s.r.o.
Todos Bratislava s.r.o. zatiaľ ako jediné zo
ŠKODA Handy ZŤP centier sa stalo chránenou
dielňou, kde môžete čerpať náhradné plnenie
Náhradné plnenie prostredníctvom chránenej
dielne popri ŠKODA Handy ZŤP centru Todos
Bratislava s.r.o. môžete uplatniť v oblastiach
opravy
a údržby
motorových
vozidiel
(servisné kontroly, prehliadky a opravy vozidiel,
výmena a uskladnenie pneumatík, umývanie a
čistenie vozidiel, komplexný rozsah servisných
prác a komplexná starostlivosť o
vozový
park spoločnosti. Do náhradného plnenia sú
zahrnuté náhradné diely a služby danej zákazky
v plnom rozsahu – 100% ) a predaja motorových vozidiel
(predaj vozidla ako tovaru s možnosťou uplatniť si ako náhradné
plnenie 10 % z jeho hodnoty bez DPH). (Zdroj: www.todos.sk)
Todos Bratislava s.r.o.
M. Sch. Trnavského 14
841 01 Bratislava

svecova@todos.sk
0911 888 658
www.todos.sk

Odporučte svojim známym:
Prihláste sa na odber pravidelného newslettra a budúce číslo Vám príde priamo
do schránky elektronickej pošty.
Požiadavku napíšte na: info@avmobilita.sk alebo sa prihláste prostredníctvom
http://www.skoda-auto.sk/siet/handy-ztp/newsletter-reg

AV Mobilita, s.r.o.
Chránená dielňa
gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
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Štúrova 41, 908 51 Holíč
0902 941 411, info@avmobilita.sk
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