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ŠKODA ROOMSTER EXTRA ZA EXTRA CENU

Nezabúdajte, že držitelia preukazu ZŤP získavajú navyše zaujímavé výhody.
Vozidlo odporúčame i na špeciálne úpravy pre hendikepovaných. Systémy, ktoré uľahčujú
hendikepovaným každodenný život v otázke dopravnej mobility si môžete vyskúšať na
trenažéri, ktorý je vám k dispozícii v každom z piatich ŠKODA Handy ZŤP centier.
Kontaktujte svoje ŠKODA Handy ZŤP centrum a informujte sa na výhodnú ponuku EXTRA:
Autoprofit, s.r.o.
EUROMOTOR, spol. s r.o.
IMPA Žilina, s.r.o.
PO CAR, s.r.o.
Todos Bratislava s.r.o.

GALANTA
BANSKÁ BYSTRICA
ŽILINA
PREŠOV
BRATISLAVA

031 7884 252
048/472 77 25
0903 538 224
051/756 02 15
02/6920 23 13

ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA INFORMUJE
PZP bez amortizácie – novinka v povinnom zmluvnom poistení
Poisťovňa neodpočíta poškodenému z plnenia pri likvidácii poistnej
udalosti zhodnotenie vozidla (tzv. amortizáciu pri nahradzovaní
poškodených starších dielov novými v rámci opravy).
Poškodený môže využiť niektorý zo zmluvných servisov –
poisťovňa
vystaví krycí list a celé náklady na opravu zaplatí
poisťovňa priamo na účet servisu.

Pre poisteného klienta
Za klienta poisťovňa uhradí primerané náklady na opravu poškodeného motorového vozidla
v plnej výške až do výšky totálnej škody.
S poistením sa klient vyhne možným nepríjemnostiam a problémom s vymáhaním škody zo
strany poškodeného.
Ak klient zapríčiní nehodu, poisťovňa za neho vybaví škodu bez prieťahov a problémov.
Viac informácií získate na infolinke 0800 122 222, ktorá je k dispozícii od 7. do 19. hodín 7 dní
v týždni.
*Amortizácia je postupné znižovanie hodnoty vozidla na základe jeho veku a počtu odjazdených kilometrov. Allianz – Slovenská
poisťovňa však amortizáciu neuplatňuje.

NÁHRADNÉ VOZIDLO A PRÁVNY ASISTENT
OD VWFS
Okrem financovania vám ponúkame komplexné služby, medzi
ktoré patrí aj nárok na náhradné vozidlo a administratívnoprávna služba: VWFS asistent.
Náhradné vozidlo získavajú naši klienti v rámci značkového
poistenia na dobu 5 dní. To znamená, že ak budete musieť
nechať svoje auto v servise na povinnú prehliadku, zabezpečíme
vám, aby ste boli počas tejto doby mobilní.
Služba VWFS asistent je bezplatná nonstop asistenčná právna služba, ktorá pomáha riešiť
neočakávané udalosti na cestách a k dispozícii je každému nášmu klientovi počas celej doby
financovania.
Poskytneme vám informácie a rady, ako postupovať
v situáciách, ktoré môžu nastať počas financovania
a prostredníctvom možnosti stiahnuť si
potrebné
dokumenty, vám
uľahčíme
administratívu.
Ďalšie
potrebné
informácie vám ochotne poskytneme v
Zákazníckom
centre
VWFS, prostredníctvom
infolinky
02/492 92 010 alebo e- mailom
na info@vwfs.sk.
www.vwfs.sk

VIEZLI SME SA V SOCIÁLNOM TAXÍKU
Bratislavská mestská časť Záhorská Bystrica ponúka
zaujímavú dopravnú službu - tzv. sociálny taxík,
upravené vozidlo značky ŠKODA. Určený je
predovšetkým dôchodcom nad 60 rokov a občanom
ŽTP s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici.
Výška cestovného je rozdelená do troch
kategórií - podľa vzdialenosti: v rámci Záhorskej
Bystrice a Marianky,
Lamača a Stupavy a v
rámci celej Bratislavy. „Ľudia chodia najmä k
lekárovi. Ak potrebujú odviezť v konkrétny čas a aj
skôr ako pred ôsmou ráno, rada im vyjdem
v ústrety. Ale vozím
ich aj na nákupy alebo vybaviť si iné potrebné
služby. Ľudia mi zavolajú, odveziem ich kam
potrebujú a priveziem ich aj naspäť," povedala
p. Mihalovičová, šoférka sociálneho taxíku. V senior
taxíku neplatia peniazmi, ale kupónmi.
Viac na www.zahorskabystrica.sk

KONAL SA TURNAJ BELASÉHO MOTÝĽA
Dňa 3.5.2014 sa konal v budove Aicraft SportHouse v Bratislave 4.
ročník celoslovenského športového turnaja v boccii. Súťažiaci
a návštevníci sa mohli počas jeho trvania informovať pri stánku
ŠKODA Handy ZŤP či už na možné úpravy vozidiel, výhody pri jeho
kúpe, ale tiež na otázky týkajúce sa legislatívy a zvýhodnení, ktoré
držiteľom preukazu ZŤP poskytujú partneri projektu. Súčasťou
prezentácie bolo samozrejme i vozidlo ŠKODA Roomster, ktoré je
upravené práve pre potreby hendikepovaných. Realizátor: Todos
Bratislava s.r.o.

BOLI SME NA FURMANSKÝCH SLÁVNOSTIACH
Tento rok sa pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja konal
v Žiline 7. ročník Furmanských slávností. Išlo vlastne o prvú akciu,
na ktorej sa prezentovalo nové ŠKODA Handy ZŤP centrum – IMPA
Žilina. “Záujemcom sme predviedli názornú ukážku fungovania
vstavaných systémov do vozidla, ktoré uľahčujú hendikepovaným
ich každodenný život ako šoférom, i ako spolujazdcom. Išlo o našu
prvú akciu v rámci tohto projektu, projektom sme nadšení
a budeme sa snažiť pre našich hendikepovaných spoluobčanov robiť
maximum“.

OTVÁRA SA PRVÝ SHOWROOM CHRÁNENÝCH
DIELNÍ
KOMUNITNÉ CENTRUM - BRATISLAVA

Príležitosť pre všetky chránené dielne, aká tu ešte nebola
V zmysle zásad komunitného podnikania by sme chceli na
jednom
mieste
ponúknuť
predovšetkým
regionálne
produkty. To znamená, že by sme radi upevnili pozíciu
rastu regionálneho podnikania.
Ide aj o možnosť prezentácie chránených dielní, výrobkov
a služieb SR, ktorá bude sústredená na jednom mieste.
Celý zámer s prepojením s produktmi chránených dielní
bude predovšetkým aj pre zamestnávateľov, ktorí podľa §
64 zákona o službách v zamestnanosti môžu zvoliť formu
náhradného plnenia. Toto bratislavské komunitné centrum
bude denne otvorené a kontaktné osoby budú podľa
požiadaviek
zamestnávateľov
prepájať
dodávateľa
a odberateľa.
Väčší výber pod jednou strechou dáva možnosti
alternatívneho
výberu
s praktickým
použitím
pre
jednotlivých zamestnávateľov.
Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás. (silvia.jurasova@avsluzby.sk, +421 902 941 411)

PREDSTAVUJEME VÁM CHRÁNENÉ
DIELNE ZAMERANÉ NA AUTOSERVISNÚ
ČINNOSŤ
AV Mobilita, s.r.o.
Štúrova 41, 908 51 HOLÍČ
+421 910 939 396, servis1@avsluzby.sk
www.avmobilita.sk

Todos Bratislava s.r.o.
M.Sch.Trnavského 14, 841 01 BRATISLAVA
+421 800 115 115, todos@todos.sk
www.todos.sk

V chránených dielňach môžete využiť napríklad:
Geometria
Záručný a pozáručný servis
Likvidácia poistných udalostí, bezobhliadkový servis
Klampiarske a lakovnícke práce
Pneuservis
Uskladnenie pneumatík
Emisná a technická kontrola
PICK UP servis
Odťahová služba
Online objednávanie do servisu
Originálne dielce a príslušenstvo
Školený profesionálny tím zamestnancov

HENDIKEPOVANÝ OBČAN A ZAMESTNANIE
Hendikepovaní ľudia môžu žiadať o príspevky
na podporu zamestnania
Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú
zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mu bola priznaná. Ak to
zdravotný stav invalidného dôchodcu umožňuje, môže pracovať. Hoci
žiadny zákon hendikepovaným v práci nebráni, často majú veľký
problém nájsť si vôbec nejaké zamestnanie a zlepšiť tak aspoň čiastočne svoju finančnú
situáciu. Ak však zdravotne postihnutý človek pracuje, pred výpoveďou zo zamestnania ho
zákon chráni.
Ak má človek pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, je v zmysle Zákonníka práce
zamestnancom
so
zdravotným
postihnutím
a
zamestnávateľ
mu
výpoveď
bez
predchádzajúceho súhlasu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dať nemôže. Ak tak urobí,
je považovaná za neplatnú.
Po splnení zákonom stanovených podmienok vzniká právny nárok na poskytnutie príspevkov
každému zamestnávateľovi alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý o príspevok
požiada. Zamestnávateľ za takéhoto zamestnanca potom platí nižšie odvody, ale môže na
neho dostať aj viaceré druhy príspevkov.
Nárok na príspevky majú tí občania, ktorí majú
podľa posudku aspoň 40-percentný pokles schopnosti pracovať, pričom výška príspevku pri
niektorých z nich je priamo závislá od miery poškodenia.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
AV Mobilita, s.r.o.
Mosty snov
XXVI.Športové hry pacientov
v NRC Kováčová
Korunovačné slávnosti
Koncerty pre nádej
Medzinárodný deň osôb
so zdravotným postihnutím
Abilympiáda (Slovenský zväz
Scleroris multiplex)
Folklórne slávnosti pod Poľanou

3.6.2014

Prešov

12.-13.6.2014
21.-22.6.2014
21.6.2014

Kováčová
Bratislava
Považská Bystrica

25.-27.6.2014

Senica-Kunov

4.-7.7.2014
11.-13.7.2014

Zemplínska Šírava
Detva

1.6.2014

Bratislava

31.5.2014
24.-27.7.2014

Horný Vadičov
Terchová

14.6.2014
21.-22.6.2014
21.6.2014

Senec
Sereď
Sládkovičovo

Todos Bratislava s.r.o.
Deň detí
IMPA Žilina, s.r.o.
Deň detí
Jánošíkove dni

Autoprofit, s.r.o.
Senecké leto
Jarmok v Seredi
Kultúrne dni

HĽADÁME DOBRÉHO PODNIKATEĽA

„Drobní podnikatelia sú kľúčoví pre zamestnanosť a rozvoj slovenských regiónov. Často sú to
pritom ľudia, ktorí nad rámec svojho podnikania robia aj niečo navyše pre svoje okolie, obec,
komunitu. Vážime si všetkých, ktorí si vedia nájsť čas zastaviť sa a rozhliadnuť, čo ich susedia
a ich región potrebuje. Súťažou Dobrý podnikateľ preto chceme zviditeľniť ich prácu, pomôcť
im v ich úsilí a dať im najavo, že v tom nie sú sami,“ hovorí v mene poroty známa
biznismenka a filantropka Klaudia Valušková.
www.dobrypodnikatel.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

