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Vážený klient, partner,
Posielame Vám ďalší newsletter plný aktualít a noviniek v projektoch ŠKODA Handy
ZŤP 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
Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké
práva ako všetci ostatní. Vyžadujú si však
špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám. V
roku 2017 bol v rámci sekcie sociálnej a rodinnej
politiky rezortu práce vytvorený nový samostatný
odbor s názvom „Odbor pre problematiku
vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím" ako hlavné kontaktné
miesto.
Viac info

Legislatívne okienko
Požiadali ste si o priznanie invalidného
dôchodku? Napriek nepriaznivému zdravotnému
stavu Vám však posudkový lekár vašu žiadosť
zamietol? Čo môžete robiť, ak nesúhlasíte s
lekárskym posudkom a určenou mierou poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť?
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Okienko zdravia
Prvá pomoc pri epilepsii. Epileptický záchvat u
mnohých vyvoláva strach, ktorý pramení z
nedostatočnej informovanosti. Nedostatok
vedomostí o tomto ochorení spôsobuje
v takýchto situáciách nedostatočnú prvú pomoc.
Preto je dôležitá dostatočná a kvalitná edukácia
o tomto ochorení.
Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
Krátko pred svetovou premiérou modelu ŠKODA
KAMIQ na autosalóne v Ženeve, ŠKODA ukázala
prvú fotografiu interiéru svojho nového
mestského SUV. Interiér modelu KAMIQ pôsobivo
kombinuje ergonómiu s emóciami a spája ich s
veľkorysou ponukou priestoru.
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Topky v značke ŠKODA
Limitovaná edícia ŠKODA SUBERB! Využite
historický neopakovateľnú cenovú výhodu 5000
eur, ktorú teraz k modelu ŠKODA SUPERB
ponúkame. Vo výbave nájdete prvýkrát virtuálny
kokpit, automatická prevodovka je
samozrejmosťou, a k tomu množstvo
nadštandardnej výbavy.
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Servisné okienko
Mali ste dopravnú nehodu? Pamätajte na to,
že nesprávna oprava havarovaného vozidla
môže byť pre vás do budúcnosti veľkým
bezpečnostným rizikom. Špecialisti ŠKODA
Auto vám v prípade havárie poradia ako
postupovať. V prípade dopravnej nehody sa
obráťte na naše servisné centrá ŠKODA Handy
ZŤP najbližšie k vášmu bydlisku.
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

®

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 –centrum, a.s.
Centrum I 1725, 01841 Dubnica nad Váhom
Tel.: 0903 917 461, www.auto-centrum.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
®

IMPA Žilina, s.r.o.
Pri rieke 795/3, 010 01 Žilina-Strážov
Tel.: 0903 538 224, www.impa.sk

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

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