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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
ŠKODA Handy ZŤP je projekt, ktorého cieľom je
podávať pomocnú ruku zdravotne
znevýhodneným, teda riešenie a rozvoj ich
dopravnej mobility. Projekt je realizovaný
prostredníctvom desiatich Škoda Handy centier
na Slovensku nachádzajúcich sa vo všetkých
regiónoch.
Viac info

Legislatívne okienko
Ak poistencovi, ktorý bol uznaný invalidným k
dátumu pred 1. januárom 2010 nevznikol nárok
na invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia
podmienky potrebného počtu rokov obdobia
dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa
žiadosť znovu posúdi a rozhodne o nároku na
invalidný dôchodok.
Viac info

Okienko zdravia
Dovolenka znamená oddych, avšak číhajú na nás
aj hrozby ako úpal, prechladnutia, zápaly,
uštipnutia a možné poranenia. Aké nástrahy nám
hrozia na dovolenke a ako sa im vyhnúť?
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Novinky zo sveta Škoda
Auto
Značka ŠKODA je oficiálnym partnerom a
dodávateľom automobilov pre potreby Tour de
France už 15 rokov. Zároveň je už aj po štvrtýkrát
sponzorom prestížneho zeleného dresu.
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Topky zo sveta ŠKODA
Šeková knižka plná zliav! Ak vlastníte vozidlo
ŠKODA Felicia, Fabia, Octavia, Suberb alebo
Roomster, ktorého vek je 4 a viac rokov, Šeková
knižka plná zliav je určená práve Vám!
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Regio Auto – sociálny
taxík
Projekt Regio Auto slúži obyvateľom miest a obcí,
zlepšuje život prioritne zdravotne
znevýhodneným osobám, rodičom s deťmi a
seniorom. Prečítajte si viac o výhodách projektu
Regio Auto.
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Novinky našich
partnerov
Asociáca pomoci postihnutým – APPA pomáha
telesne postihnutým deťom a dospelým osobám.
Vďaka finančnej podpore Nadácie Pontis
organizuje APPA v septembri Kurz alternatívnej
komunikácie, ktorý je pilotný vzdelávací kurz pre
rodiny s nehovoriacimi deťmi alebo dospelými.
Viac info

Zúčastnili sme sa
Počas letných mesiacov sme absolvovali viacero
individuálnych prezentácií projektu Škoda Handy
ZŤP po celom Slovensku, či už na pozvanie
Úradov práce sociálnych vecí a rodiny alebo
jednotlivcov.
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Pozvánka na podujatie
Pozývame Vás na ŠKODA Handy Mobility Tour!
Podujatie sa koná v našich ŠKODA Handy ZŤP
centrách podľa priloženého harmonogramu.
Program je zostavený tak, aby všetky produkty a
služby pre zdravotne znevýhodnených a ich
doprovodu boli sústredené na jednom mieste.

Viac info

Monitoring
upraveného vozidla
Testovanie upraveného vozidla Škoda Karoq ako
aj osobného zdviháka a zdviháka elektrického
vozíka do batožinového priestoru tentokrát
absolvoval redaktor časopisu Új Szó.
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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

®

®

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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Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania
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www.avmobilita.sk www.regioauto.sk
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