
Program ŠKODA Handy se zaměřuje na podporu mobility osob se 
zdravotním postižením, a to od kvalitního poradenství přes finanční 
podporu a vyřízení všech formalit až po přihlášení vozu zdarma a řadu 
výhodných doplňkových služeb.

ŠKODA AUTO POMÁHÁ 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM

 OD ROKU 2018 VÍCE VÝHOD PRO HANDICAPOVANÉ MOTORISTY 

ŠKODA nabízí unikátní službu: specialisté mohou pomoci 
s nákupem automobilu také u handicapovaných zákazníků 
v místě jejich bydliště.

>3000
handicapovaných
zákazníků za 5 let 

90+
ŠKODA HANDY  
center v ČR
Specializovaní prodejci zapojení do programu 
ŠKODA HANDY jsou po celé České republice 
a jejich počet bude dále růst. 

Vybraní prodejci zajišťují mimo jiné:

  BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

  VYHRAZENÉ MÍSTO K PARKOVÁNÍ

   SPECIALISTY PROŠKOLENÉ V OBLASTI 
POMOCI HANDICAPOVANÝM

   PŘEDVÁDĚCÍ VŮZ S RUČNÍM ŘÍZENÍM

   PRONÁJEM VOZU S RUČNÍM ŘÍZENÍM

 DALŠÍ SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

12 klíčových bodů programu ŠKODA HANDY 

  Státní příspěvek na pořízení 

automobilu pro držitele průkazu 

ZTP a ZTP/P činí až 200 000 Kč. 

Příspěvek na úpravu vozu, např. 

montáž plošiny, činí až 400 000 Kč. 

Příspěvek přiznává úřad práce, a to 

na dobu 7 let.

  Stát vrací DPH při pořízení 

automobilu, ale je nutné o vrácení 

DPH požádat finanční úřad dle 

místa bydliště handicapovaného. 

Prodejce musí být plátcem DPH a musí 

vystavit písemné potvrzení.

  Žádat lze vrácení plné výše 

DPH do částky 100 000 Kč, a to jak 

u nového, tak ojetého automobilu. 

Nárok na vrácení zaplacené 

daně může osoba se zdravotním 

postižením dle zákona uplatnit 

nejpozději do 3 let.

 VĚDĚLI JSTE, ŽE…? 

ZAJIŠTĚNÍ 
PŘESTAVBY

vybraného vozu  
na ruční řízení

2

PŘIHLÁŠENÍ
NOVÉHO VOZU

a výkup staršího 
vozu na protiúčet

3

SLEVA  
NA AUTO
i na náhradní díly  

a příslušenství
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PŘEKLENUTÍ 
DPH:

výběr vhodného vozu 
pro odpočet
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STÁTNÍ 
PŘÍSPĚVEK:
zajištění podkladů pro 

žádost
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ZVÝHODNĚNÉ 
FINANCOVÁNÍ:

již při 30% akontaci  
0% úrok
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ZVÝHODNĚNÉ 
POJIŠTĚNÍ

automobilu 
i převážených pomůcek
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ASISTENCE 
A ZÁRUKA 
MOBILITY
a až 5letá záruka
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NÁHRADNÍ 
VOZIDLO

s ručním řízením po 
dobu opravy
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PICK-UP 
SERVIS

před a po servisní 
prohlídce do 20 km 

zdarma
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PŘEDNOSTNÍ 
SERVIS

a zvýhodněné podmínky 
servisních úkonů
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PŘEDVÁDĚCÍ 
JÍZDA

na přání i v místě 
bydliště
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Klikněte  
zde >>

http://www.skoda-auto.cz/other/skoda-handy-mapa-prodejcu
http://www.skoda-auto.cz/other/skoda-handy-mapa-prodejcu



