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Aj na
hypotéke
možno
ušetriť

Dotácie na solárne systémy sú späť
Značka Vaillant sa vracia k poskytovaniu dotácií na solárne zostavy. Nemusíte spĺňať žiadne špeciálne
požiadavky ani vypĺňať žiadosti či zháňať doklady. Ak si do konca roka kúpite niektorú zo solárnych
zostáv značky Vaillant, automaticky získate atraktívnu dotáciu – na každý plochý solárny kolektor 200
€, na každý trubicový 400 €. Ak si teda zaobstaráte napríklad solárny systém s piatimi trubicovými
kolektormi, dostanete dotáciu až 2 000 €. Solárne systémy Vaillant sú zároveň výbornou investíciou
do budúcnosti – po prvotných nákladoch budete už len ťažiť z výhod, ktoré vám prinesú. Spájajú totiž
najvyššiu energetickú účinnosť s komfortom a pokrokovým dizajnom. Zachytávajú až 95 % slnečnej
energie, takže teplú vodu budete mať vďaka nim po veľkú časť roka prakticky zadarmo. Oba typy kolektorov možno osadiť na šikmú či plochú strechu aj na voľný priestor v záhrade.
www.vaillant.sk

Pri kúpe solárneho systému Vaillant získate
dotáciu na kolektory.

Plánujete kúpu nehnuteľnosti
alebo rekonštrukciu? Využite historicky najlacnejšiu Flexihypotéku od VÚB banky so sadzbou už
od 3 % ročne. Až do konca mája
ju získate nielen bez poplatku za
poskytnutie, ale aj bez poplatku
za vedenie úverového účtu až do
konca splatnosti. Výšku úrokovej
sadzby môžete aktívne ovplyvniť
využitím doplnkových služieb
k úveru. Stačí, ak budete aktívne
využívať svoj bežný účet alebo si
v banke poistíte úver, domácnosť
či nehnuteľnosť. Celkovo si tak
môžete polepšiť až o 0,6 % ročne.
Pri výbere všetkých služieb vám
banka navyše preplatí znalecký
posudok až do 150 €.
S hypotékou od VÚB získate aj
možnosť kedykoľvek v priebehu
každého roka predčasne jednorazovo splatiť až 20 % z pôvodnej
výšky úveru bez poplatku. Aj preto je Flexihypotéka päťnásobnou
držiteľkou ocenenia Zlatá minca
ako najlepšia hypotéka na trhu.

www.vub.sk/flexihypotéka

Nové farby
strešnej krytiny
Strecha nielen chráni dom pred nečasom, ale dotvára aj jeho charakter. Spoločnosť Leier rozšírila
sortiment svojej betónovej strešnej krytiny o nové farebné odtiene. Aj naďalej si pritom môžete vybrať
z dvoch atraktívnych tvarov: Toscana dodáva streche mediteránnu atmosféru a Veneto je vhodná na
strechy v alpskom štýle. Pri type Toscana pribudli štyri nové odtiene, pri type Veneto jeden.
Kompletný sortiment strešnej krytiny vo všetkých odtieňoch a prehľad doplnkov nájdete www.leier.sk.
Capello
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Oriešková

Carbon

Avanti

Najpoužívanejšou strešnou krytinou
súčasnosti sú betónové škridly.
Carbon (Veneto)

