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Milí čitatelia,
aj tento rok budeme mať snahu spríjemňovať Vaše dni čítaním newslettru projektu
ŠKODA Handy ZŤP. Veríme, že v ňom nájdete zaujímavé články, informácie a rady.
Projekt ŠKODA Handy ZŤP sa rozširuje o ďalšie centrum v Galante.
Predstavujeme Vám pre pripomenutie stávajúce ako i nové ŠKODA Handy ZŤP centrá.

ŠKODA Handy ZŤP centrum

BANSKÁ BYSTRICA
Spoločnosť EUROMOTOR, spol. s r. o.
Banská Bystrica je spoločnosť s dlhoročnou
tradíciou – už 22 rokov sa venuje predaju
a servisu vozidiel. Poskytuje širokú škálu
služieb a snaží sa uspokojiť ich individuálne
požiadavky.
V roku 2014 sa spoločnosť stala jedným
z centier ŠKODA Handy ZŤP. Dôvodom, pre
ktorý sa spoločnosť EUROMOTOR Banská
Bystrica rozhodla zapojiť do programu
ŠKODA Handy ZŤP je rozšíriť portfólio
ponúkaných služieb a poskytnúť špeciálne
podmienky špecifickej cieľovej skupine –
osobám so zdravotným postihnutím.
Cieľom centra je poskytnúť osobám so
zdravotným hendikepom všetky potrebné
informácie, služby súvisiace s predajom
a servisom motorových vozidiel. Tu sa však služby centra nekončia. Spoločnosť EUROMOTOR
chce osobám so zdravotným postihnutím poskytnúť komplexnú
starostlivosť a ponúknuť
im
zvýhodnené podmienky súvisiace s
financovaním, poistením,
či homologizovanej
úprave vozidiel a popredajných služieb.
Víziou spoločnosti EUROMOTOR Banská Bystrica je pomáhať rozvíjať dopravnú mobilitu osôb so
zdravotným postihnutím a pomôcť sa týmto osobám integrovať do spoločnosti. Preto sa bude
spoločnosť zapájať do rôznych regionálnych projektov, ktorých cieľom je pomôcť
hendikepovaným.
EUROMOTOR, spol. s r.o., Čerešňová 8A/974 01 Banská Bystrica
+421 904 700 381, bsuc@euromotor.sk (Kontaktná osoba: Mgr. Branislav Sűč)
www.euromotor.sk
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PREŠOV
Naše ŠKODA Handy ZŤP centrum má za
sebou dva úspešné roky fungovania. Do
projektu sme sa zapojili snažiac sa aj
v tomto smere zabezpečiť komplexnosť
našich služieb. Za nami je už niekoľko úspešných akcií
v spolupráci
s regionálnymi
organizáciami združujúcimi osoby so zdravotným hendikepom. Omnoho väčším úspechom je
však nárast počtu spokojných klientov, ktorí si u nás zakúpili nové vozidlo alebo realizovali
prestavbu svojho vozidla podľa svojich požiadaviek.
Vyškolený tím našich pracovníkov zabezpečuje klientom profesionálne poradenstvo v oblasti
legislatívnej,
poradenstvo týkajúce sa samotnej kúpy vozidla, jeho prestavby a úpravy až
po komplexné
servisné
služby. Pre záujemcov
máme k dispozícii nie len trenažér so
simuláciou ručného
ovládania, ale aj vozidlo ŠKODA Roomster, v
ktorom si môžu
reálne vyskúšať ručné
ovládanie vozidla, otočné sedadlo spolujazdca a zadný žeriav na
nakladanie invalidného vozíka.
Našim cieľom je aj naďalej podporovať aktivity v tejto oblasti s cieľom zlepšiť kvalitu života
osobám so zdravotným hendikepom a tak prispieť k riešeniu a rozvoju ich dopravnej
mobility.
Tešíme sa, že našich klientov budeme môcť privítať v druhej polovici tohto roka v novo
zrekonštruovaných priestoroch autosalónu ŠKODA.
PO CAR, s.r.o., Petrovianska 1, 080 05 Prešov
+421 903 615 941, timko@pocar.sk (Kontaktná osoba: Peter Timko)
www.pocar.sk
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ŽILINA
Novým členom siete ŠKODA Handy ZŤP
centier sa stala IMPA Žilina, pôvodne
AUTOCENTRUM – Minárik. Prevzali sme
„štafetu“
v oblasti
starostlivosti
o telesne
postihnutých motoristov v žilinskom regióne. Naši pracovníci ponúknu všetky
potrebné
informácie, služby a plnohodnotnú asistenciu pri kúpe
nového
automobilu
zákazníkom so
zdravotným hendikepom, vrátane
poradenstva pri
úpravách
vozidla
podľa druhu postihnutia. Naše centrum má okrem predvádzacieho vozidla ŠKODA Roomster
i trenažér pre
odskúšanie si potrieb budúcej úpravy vozidla.
IMPA Žilina, s.r.o., Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina
+421 903 538 224, marculinec@impa.sk; ztp@impa.sk (Kontaktná osoba: Michal Marčulinec)
www.impa.sk
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GALANTA
Spoločnosť Autoprofit, s.r.o., patrí
medzi
lídrov v predaji a servise
vozidiel
značky ŠKODA. Stali sme
sa súčasťou siete ŠKODA Handy ZŤP
centier na Slovensku,
kde
našim
zámerom je uspokojovať
potreby
motoristov – držiteľov preukazu ZŤP. Profesionálny tím, či v obchodných, tak
i v servisných
službách dokáže uspokojiť aj tých
najnáročnejších. Pre účely projektu
ŠKODA Handy ZŤP
máme k dispozícii vozidlo
ŠKODA
Roomster,
ako
i trenažér
súvisiaci s úpravou vozidiel.
Počas návštevy Vás pozývame do pekného prostredia
našej
kaviarne. Na spoluprácu v rámci projektu, samozrejme predovšetkým na klientov
sa
tešíme a veríme, že našu
úlohu –
pomoc
hendikepovaným, zvládneme čo
najlepšie.
Autoprofit, s.r.o., Šaľská ulica 743/2, 924 01 Galanta
+421 903 759 530, (Kontaktná osoba: Bc. Marek Prokopec)
www.autoprofit.sk
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BRATISLAVA
Projekt
ŠKODA
HANDY
vyznáva
hodnoty,
ktoré
korešpondujú
s filozofiou našej firmy.
Tak
ako
človek
potrebuje
k životu
spoľahlivé
vozidlo,
o to
nutnejšie
potrebuje ku každodennému životu
spoľahlivé vozidlo aj občan s ťažkým
zdravotným postihnutím. Klient u nás
pod jednou strechou nájde veľa výhod
zameraných práve na ťažko zdravotne postihnutých občanov – v oblasti predaja vozidiel,
servisu, prestavieb vozidiel pre potreby hendikepovanej osoby, poistenie, financovanie
a množstvo iných. V našom bratislavskom centre ŠKODA Handy ZŤP máme k dispozícii i
upravený automobil ŠKODA Roomster. Poradíme vám aj telefonicky, či už s vybavovaním
príspevku cez ÚPSVaR, alebo úprave či výbere nového vozidla ŠKODA. Popri našom
centre
funguje i chránená dielňa kde môžu firmy čerpať náhradné plnenie na predaj motorových
vozidiel či opravu a údržbu motorových vozidiel.
Todos Bratislava s.r.o., M.Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
+421 907 955 415, humaj@todos.sk (Kontaktná osoba: Andrej Humaj)
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
držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania
Štúrova 41, 908 51 Holíč
0902 941 411, info@avmobilita.sk
www.avmobilita.sk

