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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
Plánovanie prvého ročníka ŠKODA Handy
Mobility Tour sa prehuplo do fázy realizácie! Dňa
18.9.2018 sme odštartovali náš projekt v
Bratislave. V mesiaci október sa budeme

presúvať do ďalších Škoda Handy ZŤP centier
po celom Slovensku.

Viac info

Legislatívne okienko
Vedeli ste, že hendikepovaní motoristi môžu
jazdiť po diaľniciach zadarmo? Za akých
podmienok a čo k tomu potrebujete sa dočítate v
článku.

Viac info

Okienko zdravia
Srdce pracuje nepretržite, po celý náš život. Je to
dutý svalový orgán, tvorený špecifickým typom
priečne pruhovanej svaloviny, ktorý pumpuje krv
cez obehovú sústavu vďaka rytmickým sťahom.
Prečo srdce zlyháva a ako tomu vieme zabrániť?

Viac info

Novinky zo sveta Škoda
Auto
ŠKODA obohacuje svoju paletu ekologických
vozidiel s pohonom na zemný plyn. ŠKODA
OCTAVIA G-TEC dostala nový, silnejší motor 1,5
TSI s výkonom 96 kW (130 k). ŠKODA OCTAVIA GTEC, je k dispozícii výhradne v karosárskej verzii
kombi.
Viac info

Topky zo sveta ŠKODA
Využite najpohodovejšiu ponuku benefitov k
obľúbeným vozidlám ŠKODA. Päť rokov
pohody, to je 5-ročná záruka, 5 rokov servis,
bezúročné financovanie, bohatá výbava Paket
Plus a k vybraným modelom vám pribalíme aj
zimné komplety.

Viac info

Regio Auto – sociálny
taxík
V aktuálnom čísle Newslettra Škoda Handy ZŤP
vám prinášame ekonomické porovnanie
jednotlivých druhov platby v projekte Regio Auto.

Viac info

Predstavujeme
partnera
Svetielko je regeneračno-terapeutické centrum,
v ktorom sa ako v jednom z mála slovenských
centier poskytuje komplexná starostlivosť o
hendikepované deti a deti s viacnásobným
postihnutím, čo rodičov odbremeňuje od
neustáleho cestovania za rôznymi terapiami.
Viac info

Zo života ŠKODA Handy
ZŤP centier
Počas septembra sme zahájili prvý ročník
projektu ŠKODA Handy Mobilty Tour 2018 v
Škoda Handy ZŤP centre Porsche Inter Auto
Slovakia, následne sme sa presunuli do centra
IMPA Bratislava.

Viac info

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
Okrem testovania upraveného vozidla Škoda
Karoq sme začali realizovať aj prezentácie
upraveného vozidla pre Úrady práce, sociálnych
vecí a rodiny aby sme im priblížili zariadenie, na
ktoré prispievajú.

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

®

®

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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