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ČERVENÁ HOSPODA U TŘEBÍČE

„TRADICE A ZKUŠENOST OD ROKU 1996“

VÝKUP A PRODEJ AUTOMOBILŮ 
NABÍDKA Z VÍCE JAK 100 VOZŮ

GARANCE - ZÁRUKA

www.autoinvest.cz 777 567 819

Spotřeba a emise CO2 Toledo: 4,4–5,9 l/100 km, 114–137 g/km. Akce platí do 31. 3. 2015. Uvedené 
zvýhodnění platí s financováním se SEAT Finance od ŠkoFINu. Uvedené fotografie jsou pouze ilustrativní.

Nový SEAT Toledo nabízí vše, co od rodinného auta očekáváte. Kombinace elegance sedanu s praktickou všestranností kombi vytváří vzhled dokonalého  
rodinného vozu. Je to vůz pro každodenní život. Naše motory TSI a TDI vyrábíme s jasným cílem, aby byly hospodárné a spolehlivé na silnicích. A o bezpečí  
se postarají zabudované bezpečnostní systémy, které nejlépe ochrání rodiny s dětmi. Nový SEAT Toledo je skutečně příjemným překvapením. Španělský  
temperament a české ruce dávají Toledu vše, co potřebujete! Pořiďte si jej ještě dnes s bonusem až 76.000 Kč se SEAT Finance od ŠkoFINu.

OTESTUJTE U SVÝCH PRODEJCŮ SEAT
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Město pomohlo 
nákupu sociálního 

automobilu
Třebíč obdržela od společnosti Kom-

pakt nabídku na umístění reklamy na 
sociální automobil, připravovaný pro 
sdružení Slepíši z Tasova. Město tuto 
nabídku využilo. Šest let bude mít 
reklamu na vozidlu, které bude jezdit 
zejména po Vysočině a Jihomorav-
ském kraji. 

„Princip nákupu sociálního automobi-
lu je v tom, že se zaplatí z reklam, které 
na něm budou mít fi rmy a města umís-
těny. Jednotlivé reklamy jsou odstupňo-
vané podle atraktivity umístění od 20 do 
60 tisíc korun,“ objasnila princip náku-
pu sociálního automobilu radní Marie 
Černá. Dodala, že město tato šestiletá 
pojízdná reklama na zadních dveřích 
stála 28 tisíc korun.

Finanční prostředky z reklamy se 
podařilo získat velmi brzy. Auto-
mobil byl ve středu 11. března pře-
dán sdružení Slepíši v Tasově. Toto 
sdružení se zabývá výukou a propaga-
cí Axmanovy techniky modelování z 
hlíny pro hendikepované lidi, hlavně 
nevidomé. 

„Automobil bude sdružení využívat pro 
svoji aktivitu Hele lidi spočívající v tom, 
že v kraji Vysočina a Jihomoravském kra-
ji seznamují hravou formou zdravé žáky 
mateřských, základních a středních škol 
s životem nevidících i jinak hendikepo-
vaných lidí,“ přiblížila účel využití auto-
mobilu Tereza Axmanová ze sdružení 
Slepíši. Zároveň poděkovala všem, kdo 
na nákup automobilu touto netradiční 
formou přispěli.     -zt-


