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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
Boli sme na majstrovstvách hokeja aj my! Pre
priaznivcov ľadového hokeja mala ŠKODA Auto a
AV Mobilita pripravené prezentačné fan zóny,
kde popri vozidlách značky ŠKODA bolo vystavené
aj upravené vozidlo ŠKODA Karoq. Návštevníci
ZŤP aj široká verejnosť nás mohli vidieť v Banskej
Bystrici v hokejovej fan zóne „ŠKODA Auto“ na
Námestí Slobody.
Viac info

Legislatívne okienko
Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím pri rôznych
úkonoch a činnostiach. Je jedným zo spôsobov
kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia,
ktorý človeku so zdravotným postihnutím
umožňuje viesť relatívne nezávislý a samostatný
život.
Viac info

Okienko zdravia
30. mája si pripomíname svetový deň sklerózy
multiplex. Skleróza multiplex je chronické
zápalové ochorenie, poškodzujúce centrálny
nervový systém. Ide o najčastejšiu neúrazovú
príčinu invalidizácie mladých ľudí vo veku 20-40
rokov.
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Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
ŠKODA zverejňuje dizajnovú skicu s prvými
detailmi svojej modernizovanej vlajkovej lode
SUPERB. Svetová premiéra prepracovaného
modelového radu SUPERB prebehne v máji
v rámci Majstrovstiev sveta IIHF 2019
v Bratislave.
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Topky v značke ŠKODA
Užite si viac s edíciou LIVE! Naše SUV modely
a elegantný SUPERB získate teraz s mimoriadnou
výbavou LIVE, ktorá prinesie do vášho života ešte
viac zážitkov. Ku každému vám navyše
pribalíme skvelú cenovú výhodu až do 3 500 €.
Nečakajte, model LIVE a LIVE PLUS sú už
pripravené k odberu.
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Moderná sociálna
služba a jej bezplatné
výhody pre ZŤP
Produkt MONSE je jedinečný svojho druhu a je
určený pre tých, ktorí majú vo svojej blízkosti
samostatne žijúcu osobu a záleží im na tom, aby
mali informácie, či je táto osoba v bezpečí a v
poriadku. MONSE je moderná sociálna služba
monitorujúca stav samostatne žijúcej osoby s
využitím moderných technológií senzorových
sietí.
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Autosalón 2019
V dňoch 30.4 – 5.5.2019 sa konal v Bratislave
Autosalón 2019. Počas prezentácie projektu
ŠKODA Handy ZŤP na výstavisku Incheba
v Bratislave mali záujemcovia možnosť oboznámiť
sa s projektom ŠKODA Handy ZŤP a vyskúšať si
upravené vozidlo ŠKODA Karoq. Návštevníkom
boli predstavené aj alternatívy úprav zariadení.
Súčasťou výstavných dní bola aj ukážka
poskytnutia prvej pomoci v našom stánku ŠKODA
Handy ZŤP.
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Leto plné podujatí so
ŠKODA Handy ZŤP
AV Mobilita Vás pozýva na nasledujúce podujatia
ŠKODA Handy ZŤP:
•

Benefičný koncert „Chyťme sa za ruky“,
26.5.2019 v Galante

•

Koncert Belasého motýľa, 12.6.2019, na
Hlavnom námestí v Bratislave

•

Športové hry pacientov NRC Kováčová,
13.6.2019 v Kováčovej
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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
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IMPA Bratislava, a.s.
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
Tel.: 0905 030 522, www.impa.sk

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

AUTO GÁBRIEL, s.r.o.
Ulica osloboditeľov 70, 040 17 Košice-Barca
Tel.: 0918 341 357, www.gabriel.sk

PO CAR, s.r.o.
Petrovianska 1, 080 05 Prešov
Tel.: 0903 615 941, www.pocar.sk

AUTOPROFIT, s.r.o.
Šaľská 743/2, 924 01 Galanta
Tel.: 0903 759 530, www.autoprofit.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

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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