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Vážený klient, partner,
Posielame Vám ďalší 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.

Príhovor
Vianoce už klopú na dvere, preto by sme sa v
mene celého tímu chránenej dielne AV Mobilita
radi poďakovali našim partnerom,
spolupracujúcim organizáciám, inštitúciám ako aj
našim klientom a priaznivcom za prejavenú
dôveru, podporu projektu ŠKODA Handy ZŤP a
aktivít našej chránenej dielne. Prajeme Vám
šťastný Nový rok!
Viac info

Legislatívne okienko
Každý šiesty človek v Európskej Únii má nejaký
druh zdravotného postihnutia, ktoré ich do
určitej miery obmedzuje. Väčšina týchto osôb
často nemá možnosť plne sa zúčastňovať
spoločenského a hospodárskeho života, nielen z
dôvodu fyzických alebo iných bariér, ale aj z
dôvodu diskriminácie.
Viac info

Okienko zdravia
Stres, nezdravá strava a nedostatok pohybu, tak
vyzerajú sviatky na Slovensku. Kalorická strava
však nie je jediné, čo cez sviatky telu škodí. Už
príprava na sviatky je veľkým extrémom. Ako
počas Vianoc neprísť o zdravie?

Viac info

Novinky zo sveta
ŠKODA Auto
Spoločnosť ŠKODA AUTO urobila ďalší krok na
ceste k elektrifikácii svojej modelovej palety.
V závode značky Volkswagen v hlavnom meste
Slovenska zišiel z výrobnej linky prvý automobil
CITIGOe iV. Bezemisné päťdverové mestské
vozidlo je prvým modelom značky s batériovým
elektrickým pohonom.
Viac info

Topky v značke ŠKODA
Využite bonus na skladové vozidlá modelov
KAROQ A KODIAQ! Zdolajte zimu s SUV modelmi
s pohonom 4x4, teraz so zimnými kompletmi
zadarmo k vybraným skladovým modelom.
Alebo sa rozhodnite pre akčné SUV modely v
edícii LIVE a získajte bonus až do 2 530 €.

Viac info

Servisné okno
Zima je v plnom prúde a mnohých vodičov
dokáže nepríjemne prekvapiť na cestách.
V zimnom počasí si vyhraďte na cestu viac času,
aby ste sa nedostali do stresu. Pred jazdou sa
postarajte o to, aby ste nemali na oknách
námrazu. Do vozidla si so sebou zoberte
nevyhnutné pomôcky, ktoré vám uľahčia jazdu
v mrazivých a zasnežených zimných dňoch.
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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