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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
V roku 2019 oslávime 10.výročie vzniku založenia
našej chránenej dieľne AV Mobilita, ktorá bola
založená za účelom pomoci pre zdravotne
znevýhodnených občanov. AV Mobilita sa ako
prvá na Slovensku zamerala na poskytovanie
komplexných motoristických služieb pre
hendikepovaných občanov v rámci celého územia
Slovenska. Tešíme sa na Vás pri našich ďalších
projektoch.
Viac info

Legislatívne okienko
Peňažný príspevok na opatrovanie slúži na
zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch
sebaobsluhy a starostlivosti o
domácnosť. Príspevok je možné poberať iba
vtedy, ak je opatrovaný osobou s ťažkým
zdravotným postihnutím a je odkázaný na
opatrovanie.
Viac info

Okienko zdravia
Bolesti chrbtice sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek
veku, aj keď prevažuje stredný a vyšší vek. K
bolestiam chrbta vedie zlá životospráva,
nesprávne držanie tela alebo obezita. Kedy
potrebujete lekára, aké sú príčiny a prvá pomoc?

Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
ŠKODA dôsledne pokračuje vo svojej SUV
ofenzíve. Novým crossoverom česká automobilka
predstavuje ďalší model a fotografiou siluety
poskytuje prvý náhľad na budúci crossover, ktorý
bude mať svetovú premiéru na autosalóne v
Ženeve.
Viac info

Topky v značke ŠKODA
V priebehu roka pre vás pravidelne pripravujeme
nové a zaujímavé ponuky, ako získať nové auto
výhodnejšie alebo s atraktívnou cenovou
výhodou, ak sa rozhodnete pre kúpu výbavy
alebo služieb navyše.

Viac info

Výhody ŠKODA Handy
ZŤP centier
ŠKODA Handy ZŤP je projekt, ktorého cieľom je
zabezpečiť rozvoj dopravnej mobility pre
zdravotne znevýhodnených. Projekt je
realizovaný prostredníctvom desiatich ŠKODA
Handy centier na Slovensku, nachádzajúcich sa vo
všetkých regiónoch. Čítajte viac o výhodách
našich centier.
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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