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Vážený klient, partner,
Posielame Vám septembrový newsletter plný aktualít a noviniek v projekte ŠKODA
Handy, ako aj informácie zo života zdravotne znevýhodnených. Budeme radi, ak ho
budete ďalej šíriť medzi všetkých tých, ktorým predmetná problematika nie je cudzia.

Oslavujeme 10.výročie
založenia
16.septembra 2019 oslávi chránená dielňa AV
Mobilita, gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP
10.výročie založenia.
AV Mobilita chránená dielňa sa ako prvá na
Slovensku zamerala na poskytovanie
komplexných motoristických služieb pre
hendikepovaných občanov.
Nositeľkou myšlienky a zakladateľkou projektu
bola pani Klaudia Valušková.
Viac info

Legislatívne okienko
Invalidný dôchodca, ktorý má nárok na invalidný
dôchodok môže vykonávať aj zárobkovú činnosť,
a to na základe trvalého pracovného pomeru, či
dohody o práci vykonávanej mimo pracovného
pomeru. V akej výške zaplatí invalidný dôchodca
a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu z trvalého
pracovného pomeru, resp. dohody?

Viac info

Okienko zdravia
Dedičné choroby sú podmienené vznikom
mutácie. Ide o zmenu stavby jednotlivých úsekov
DNA génov alebo väčších častí molekuly DNA. V
nich sú zakódované predpisy pre všetky funkcie
bunky i stavba všetkých znakov a štruktúr. Ako
vznikajú dedičné ochorenia?

Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
ŠKODA rozširuje paletu svojho nového
kompaktného modelu SCALA o obľúbenú
výbavovú líniu MONTE CARLO. Svojimi čiernymi
prvkami a čiernym nápisom ŠKODA na zadnej
časti dodáva dynamickému modelu SCALA ešte
športovejší charakter.
Viac info

Topky v značke ŠKODA
V priebehu roka pre vás ŠKODA pripravuje 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

Pozvánka na ŠKODA
Handy Mobility Tour
Pozývame Vás na 2.ročník ŠKODA Handy Mobility
Tour v termíne 1.10. - 25.10.2019! 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

Falck Healthcare a.s.
Spoločnosť Falck Healthcare a.s bude poskytovať
počas trvania ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 v
Bratislave meranie krvného tlaku, meranie
cholesterolu a cukru v krvi. Kvalifikovaný
zdravotnícky personál vám na základe
nameraných hodnôt odporučí ako si zlepšiť
kondíciu a udržať zdravý životný štýl.
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
AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ č. 3406, 058 01 Poprad
Tel.: 0907 520 566, www.autonova.sk
®

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
PO CAR, s.r.o.
Petrovianska 1, 080 05 Prešov
Tel.: 0903 615 941, www.pocar.sk
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
Tel.: 0905 267 539, www.porscheinterauto.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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