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Vážený klient, partner,
Posielame Vám ďalší newsletter plný aktualít a noviniek v projektoch ŠKODA Handy
ZŤP a RegioAuto – komunitná prepravná služba, ako aj informácie zo života zdravotne
znevýhodnených. Budeme radi, ak ho budete ďalej šíriť medzi všetkých tých, ktorým
predmetná problematika nie je cudzia.

Realizačný projekt
Projekt Škoda Handy ZŤP sa posunul do ďalšej
fázy prípravou podujatia Škoda Handy Mobility
Tour. Program je zostavený tak, aby všetky
produkty a služby pre zdravotne znevýhodnených
a ich doprovodu boli sústredené na jednom
mieste.

Viac info

Legislatívne okienko
Zvýšenie sadzby za hodinu osobnej asistencie i
vyšší príspevok pre rodičov na opatrovanie
zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa. Toto sú
zmeny, ktoré prinesie novela zákona o peňažných
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia (ŤZP), ktorú definitívne
schválil parlament .
Viac info

Okienko zdravia
Čo robiť pri opuchnutých nohách? Práve teraz
počas leta sa mnohým z vás stane, že sa po
celodennej chôdzi, alebo práci v horúčavách
vraciate domov s pocitom unavených a
opuchnutých nôh. Čím je to spôsobené a ako sa
tomu brániť?

Viac info

Novinky zo sveta Škoda
Auto
ŠKODA AUTO sa stala menšinovým
vlastníkom izraelského technologického startupu
Anagog. Izraelská spoločnosť, založená v roku
2010, vyvíja technológie v oblasti umelej
inteligencie , ktoré fungujú už vo viac ako stovke
rôznych aplikácií pre smartfóny.
Viac info

Topky v značke Škoda
Limitovaná edícia Rapid Monte Carlo Vám prináša
zhmotnenie pretekárskeho dedičstva značky
Škoda do všedného dňa.

Viac info

Regio Auto – sociálny
taxík
Okrem našich podujatí kde upravené vozidlo
Škoda Karoq ako i náš projekt Regio Auto
prezentujeme ,sme začali s prezentáciami aj pre
mestá a obce ako aj pre Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny.

Viac info

Predstavujeme Vám
partnera
Spoločnosť Všeobecných Lekárov Slovenska
(SVLS). Predstavujeme Vám spoločnosť, ktorá sa
riadi sloganom: Všeobecné lekárstvo – základ
modernej medicíny. Spoločnosť Všeobecných
lekárov ponúka vzdelávanie pre laikov aj
profesionálov na kľúč.
Viac info

Report z podujatia
Škoda Handy ZŤP
Dňa 15.6.2018 sme prezentovali projekt Škoda
Handy ZŤP na medzinárodnom dni osôb so
zdravotným postihnutím vo Zvolene.

Viac info

Zúčastnili sme sa
Od nášho obchodného partnera sme opätovne
dostali k dispozícii vstupenky na koncert Karla
Gotta a jeho hostí, ktorý sa tento krát konal
v Bratislave .

Viac info

Monitoring vozidla
Škoda Karoq
Predsedníčka Slovenského Zväzu telesne
postihnutých, Ing. Vrábľová si odskúšala
praktickosť úprav pre zdravotne znevýhodnených
vo vozidle Škoda Karoq. Ponúkame Vám jej
hodnotenie - citácia.

Viac info

Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali nášmu mesačníku, a veríme, že nám zostanete
verní i naďalej.

Partneri projektu

ŠKODA Handy ZŤP centrá
AUTO GÁBRIEL, s.r.o.
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice-Barca
Tel.: 0918 341 357, www.gabriel.sk
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IMPA Žilina, s.r.o.
Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina-Strážov
Tel.: 0903 538 224, www.impa.sk

AUTOPROFIT, s.r.o.
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta
Tel.: 0903 759 530, www.autoprofit.sk

PO CAR, s.r.o.
Petrovianska 1, 080 05 Prešov
Tel.: 0903 615 941, www.pocar.sk

AUTO SLOVÁK s.r.o.
Strážska cesta 5614, 960 01 Zvolen
Tel.: 0905 232 922, www.autoslovak.sk

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 0905 267 539, www.porscheinterauto.sk

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ č. 3406, 058 01 Poprad
Tel.: 0907 520 566, www.autonova.sk

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o.
Bratislavská V/ 56, 911 06 Trenčín
Tel.: 0903 826 170, www.ptasro.sk

IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Tel.: 0905 030 522, www.impa.sk

Todos Ružomberok s.r.o.
Tatranská cesta 66, 034 01 RUŽOMBEROK
Tel.: 0902 941 425, www.todos.sk

Ak sa chcete odhlásiť z newsletra kliknite sem
* O informáciách o spracovaní osobných údajov a o právach dotknutej osoby za účelom zasielania Newslettra podľa zákona 18/2018
Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sa oboznámite v sekcii Ochrana osobných údajov.
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