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Vážený klient, partner,
Posielame Vám októbrový 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.

AV Mobilita v Teleráne
Dňa 30.9.2019 prezentovala chránená dieľňa AV
Mobilita projekt ŠKODA Handy ZŤP v televízii
Markíza v rannom magazíne Teleráno, kde sme
informovali širokú verejnosť o konaní podujatia
ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 ako
i o možnostiach úprav vozidiel. Počas celého
vysielania prebiehalo na infolinke telefonické
poradenstvo a praktické ukážky využitia úprav
auta pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Viac info

Legislatívne okienko
Nárok na poberanie invalidného dôchodku na
základe zdravotného stavu posudzuje lekárska
posudková komisia, kde posudkový lekár
Sociálnej poisťovne posúdi invaliditu žiadateľa ,
zhodnotí či je zdravotný stav dlhodobo
nepriaznivý a posudzuje pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť.
Viac info

Okienko zdravia
Parkinsonova choroba je progresívne
neurodegeneratívne ochorenie. Je najčastejšou
príčinou parkinsonizmu, klinického syndrómu
spôsobeného postihnutím špeciálnych oblastí
nervového systému, ktoré sa podieľajú na riadení
pohybu, čo v konečnom dôsledku vedie k typickej
poruche hybnosti.
Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
ŠKODA ukázala dizajnové skice novej generácie
modelu Octavia. Štvrtá generácia
najpredávanejšieho modelu v histórii značky
ŠKODA bude vďaka novému dizajnovému jazyku
výrazne emotívnejšia. Zároveň ponúka spojenie
kompaktných rozmerov s veľkorysým priestorom.

Viac info

Topky v značke ŠKODA
ŠKODA prináša pri príležitosti konania autosalónu
v Nitre mimoriadny bonus pre návštevníkov na
všetky modely. Populárna FABIA, dynamická
SCALA, všestranný KAROQ, neprekonateľný
KODIAQ, rodinná OCTAVIA aj vlajková loď ŠKODA
SUPERB prinášajú mimoriadnu cenovú výhodu.

Viac info

Umelci srdcom 2019
20. októbra 2019 prezentovala chránená dieľňa
AV Mobilita projekt ŠKODA Handy ZŤP na 23.
ročníku benefičného koncertu „Umelci srdcom“.
Organizátorom podujatia bol Slovenský zväz
telesne postihnutých. Benefičný koncert „Umelci
srdcom“ je kultúrno - spoločenská akcia
venovaná telesne postihnutým a ich rodinám.

Viac info

Zo života ŠKODA Handy
centier
21.9.2019 usporiadalo ŠKODA Handy ZŤP
centrum PO CAR Prešov podujatie „Bezstarostná
jazda“, kde široká verejnosť mala možnosť
bezplatne si zajazdiť na najnovších a
najzaujímavejších modeloch z ponuky značky
ŠKODA.
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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