Promo

Škoda pomáha
hendikepovaným
motoristom
Škoda Handy ZŤP. Aj hendikepované osoby dnes majú šancu
na plnohodnotný život ako aktívni motoristi.

A

k ste držiteľom preukazu ZŤP a máte záujem o kúpu nového automobilu, neváhajte a navštívte
jedno zo stredísk Škoda Handy
ZŤP. Odborníci v týchto centrách
vám poradia, na čo všetko máte nárok, či už vo forme príspevkov na kompenzáciu, zliav z ceny automobilu alebo ďalších služieb. Rovnako pomôžu s úpravou
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automobilu na mieru. Ste úplne
na začiatku a potrebujete sa zorientovať v spleti legislatívnych
noriem a zistiť, na čo vôbec máte
nárok a aké sú možnosti? Vedeli
ste, že máte nárok na rôzne peňažné príspevky na kompenzáciu?
Po splnení podmienok až do výšky 8 298,48 eur pri kúpe automobilu s automatickou prevodovkou
alebo až do 6 638,79 eur pri úpra-

ve automobilu. Rovnako môžete
mať nárok aj na príspevok na pohonné látky.
Aj s trenažérom
Spoločnosť Škoda Auto Slovensko už štvrtý rok prináša riešenia pre rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím a pre ich integráciu.
Držiteľom preukazu ZŤP, bez

ohľadu na druh postihnutia, ponúka pomoc pri riešení dopravnej mobility už v siedmich špecializovaných strediskách Škoda
Handy ZŤP. Ochotní a profesionálne vyškolení odborníci sú pripravení odpovedať na vaše otázky a ponúknuť vám komplexné
riešenie vašej situácie. Individuálny prístup a ochotu oceníte pri kúpe nového vozidla, jeho prípadnej

Ideálne riešenie pre hendikepovaných motoristov je systém, ktorý uloží
vozík do špeciálneho strešného boxu. Všetko funguje na elektroniku.

úprave zohľadňujúcej druh a rozsah zdravotného postihnutia, ako
aj pri následnej servisnej starostlivosti o automobil. Centrá sú vybavené aj trenažérom simulujúcim
ručné riadenie vozidla, na ktorom
je možné priamo vyskúšať najvhodnejší systém úpravy.
Ušetrite!
Každé Škoda Handy ZŤP centrum vám ponúkne širokú škálu
benefitov. Očakávajte napríklad
zľavu 7 % z ceny nového automobilu, 10 % z poistnej sumy, zvýhodnené ceny náhradných dielov a práce, akciové financovanie, zvýhodnené úročenie, náhradné vozidlo
alebo zvýhodnené ceny pri odťahových službách.
Sedem stredísk
V roku 2014 otvorili svoje brány
štyri nové centrá a aktuálne ich
pôsobí na Slovensku dovedna sedem. Sú to spoločnosti IMPA Bratislava, Porsche Bratislava, Todos
Bratislava, Autoprofit v Galante,
EUROMOTOR v Banskej Bystrici, PO CAR v Prešove a IMPA
v Žiline. Partnermi projektu sú Allianz Slovenská poisťovňa a Volkswagen Finančné služby Slovensko. Gestorom projektu Škoda
Handy ZŤP je AV Mobilita, s. r. o.,
ktorá organizuje a zúčastňuje sa
podujatí určených pre hendikepo-

vané osoby, spolupracuje s centrami, spolkami a združeniami zameranými na pomoc hendikepovaným občanom. Okrem otvorenia
nových centier a spustenia spolupráce s novým partnerom (občianske združenie OZ Parasport24)
otvoril gestor projektu, spoločnosť
AV Mobilita, v minulom roku aj
prvý kamenný showroom Škoda
Handy ZŤP v Záhorskej Bystrici. Showroom ponúka komplexnú prezentáciu jednotlivých centier, ich služieb a benefitov pre
držiteľov preukazov ZŤP. S projektom sa však môžete oboznámiť aj v iných mestách. Jednotlivé
centrá sa prezentujú na rôznych
kultúrnych, spoločenských alebo
športových podujatiach.
Škoda Handy ZŤP začína v tomto roku spoluprácu s ďalším silným partnerom, občianskym združením Parasport24, ktoré sa venuje podpore hendikepovaných
osôb a ich vlastnému rozvoju. Jednou z hlavných aktivít OZ Parasport24 je projekt Cez Slovensko na bicykli za 5 dní. Práve Škoda sa v tomto roku stala hrdým
partnerom tohto najväčšieho športového charitatívneho podujatia
na Slovensku.
Všetky informácie o programe
Škoda Handy ZŤP sú k dispozícii
na stránke www.skoda-auto.sk
alebo www.avmobilita.sk. n

V strediskách Škoda Handy ZŤP vám ochotne poradia
so všetkými vecami súvisiacimi s kúpou auta.

V ponuke je aj otočné a výsuvné
sedadlo spolujazdca.

www.automagazin.sk

