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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 náš Newsletter budete ďalej šíriť medzi všetkých
tých, ktorým predmetná problematika nie je cudzia.

Pilotný projekt
Pilotný projekt ŠKODA Handy Mobility Tour sme v
spolupráci s generálnym partnerom ŠKODA Auto
Slovensko úspešne ukončili aj na východnom
Slovensku. Cieľom projektu bolo oboznámiť
širokú verejnosť a to najmä zdravotne
znevýhodnených s možnosťou úprav vozidiel a
umožniť ich vyskúšanie vo vozidle ŠKODA Karoq.
Viac info

Legislatívne okienko
Novelizácia zákona priniesla od 1. januára 2018
novinku v oblasti kompenzácie doplatkov za lieky,
a tak po novom zdravotné poisťovne vrátia nielen
doplatky za lieky, ale aj za dietetické potraviny a
zdravotnícke pomôcky držiteľom preukazov ZŤP,
invalidným a starobným dôchodcom a deťom do
6 rokov.
Viac info

Okienko zdravia
Nízke ranné teploty, vysoká vlhkosť vzduchu
a hmlisté počasie so sebou prináša zvýšené riziko
rôznych bakteriálnych ale i vírusových ochorení,
z ktorých nemožno nespomenúť chrípku,
ktorá v tomto období zvykne expandovať.

Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA
Vlajková loď značky ŠKODA oslávi 100. výročie
založenia Československej republiky veľkolepo.
Model ŠKODA SUPERB, ktorý vo svojom
segmente patrí k TOP automobilom na našom
trhu, je teraz k dispozícii v limitovanej edícii 100
kusov s cenovým zvýhodnením až 5 000 eur.
Viac info

Topky v značke Škoda
Akčné modely EXTRA majú všetko! Obľúbená
ponuka EXTRA s atraktívnou doplnkovou výbavou
a BONUSOM až do výšky 1 700 € ide ešte ďalej!
Vďaka nášmu výhodnému financovaniu na
jednotku ju navyše môžete získať s 0% úrokom a
poistením na rok zadarmo.

Viac info

Regio Auto – sociálny
taxík
Projekt Regio Auto predstavuje prepojenie
štátneho, súkromného a tretieho sektora na
zabezpečenie prepravy znevýhodnených skupín
ZŤP, sociálne slabších, matiek s deťmi, seniorov,
kde sa výrazne angažujú významné spoločnosti
na trhu. Čítajte viac o partneroch projektu.
Viac info

Predstavujeme
partnera
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých
Slovenskej republiky (AOZPO SR) je občianske
združenie, ktoré vzniklo na základe vzájomnej

dohody viacerých mimovládnych občianskych
združení a zväzov ako nový právny subjekt v
roku 1994.
Viac info

Zo života ŠKODA Handy
ZŤP centier
Projekt ŠKODA Handy Mobility Tour sme
odštartovali v ŠHZŤP centre Porsche Inter Auto
Slovakia v Bratislave. V projekte ŠKODA Handy
Mobility Tour sme pokračovali v ŠHZŤP centre
IMPA Bratislava a následne vo všetkých ďalších
ŠKODA Handy centrách na Slovensku.
Viac info

Zúčastnili sme sa
14. októbra sme sa zúčastnili 22. ročníka
benefičného koncertu „Umelci srdcom“, ktorý bol
venovaný telesne postihnutým a ich rodinám.

Viac info

Monitoring
upraveného vozidla
Naša chránená dielňa AV Mobilita sa teší
pozitívnej spätnej väzbe od širokej verejnosti
ohľadne zlepšenia kvality života. Vďaka
možnostiam, ktoré projekt ŠKODA Handy ZŤP
ponúka, spoločne prekonávame vaše
každodenné prekážky.
.
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
AV Mobilita, s.r.o.
Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania
Štefana Majera 3, 841 06 Bratislava

Ing. Agáta Eliášová
koordinátor ŠKODA Handy ZŤP
avmobilita2@avmobilita.sk
+421 904 547 538

