Aký je ten váš?
Slnečný, útulný, tmavý,
priestranný, vzdušný alebo
stiesnený. Aj takto znejú
prívlastky bytov a domov,
v ktorých bývame. Niekto
prežije na jednej a tej istej
adrese celý život, iný sa sťahuje napríklad podľa toho,
aké obdobie života práve
prežíva alebo podľa toho,
kde dostal pracovnú príležitosť.

Prispôsobiť si bývanie svojím
potrebám a prioritám je dnes
celkom bežné. Mladí sa už neženú do manželstva v takom
veku, v akom to robili ich rodičia
a preto, ak nevyužívajú „služby“
rodičovského sídla, rozhodnú sa
bývať buď v prenajatom alebo
v menšom „štartovacom“ byte.
Nemusí byť veľký. Pri dnešnej
pracovnej vyťaženosti a životnom tempe si ho aj tak veľmi
neužijú. Iná situácia nastane,
keď sa mladý pár rozhodne založiť si rodinu. Pokiaľ sú deti malé,
dá sa žiť aj v malom byte. No keď
začnú doslova rásť pred očami,
budú potrebovať väčší priestor.
Koniec koncov, aj ich rodičia.
Váš domov nemusí byť
stále malý

časnom byte nájdete viac miesta, ako by ste očakávali. A možno
si to bude vyžadovať stavebný
zásah do dispozičného riešenia
alebo úplne inú, aspoň o niečo
väčšiu nehnuteľnosť. V žiadnom
prípade nevešajte hlavu! Ponúk
nehnuteľností je na realitnom
trhu stále veľa. Vyberajte však
takú, ktorá uspokojí potreby
všetkých členov rodiny. Každý
si predsa zaslúži, aby v nej mal
vlastný priestor. Starosti s financovaním nechajte na Prvú stavebnú sporiteľňu.

kúpiť, zrekonštruovať alebo
len dotiahnuť do dokonalosti.
Pomôžu vám v tom rôzne typy
úverov zo stavebného sporenia, s i bez založenia nehnuteľnosti. Modernizáciu a zútulnenie vášho bývania vám uľahčí
úver na vybavenie domácnosti.
PSS myslí aj na ľudí z každého
kúta Slovenska, preto nastavila
úrokovú sadzbu a podmienky
medziúveru so záložným právom k nehnuteľnosti tak, aby
splátky úveru dosiahli výšku,
ktorú zvládnu splácať aj rodiny
s nižšími príjmami.

Rozmanitosť ponuky
Niekedy stačí zapojiť fantáziu,
Tak sa netlačte, keď nemuVďaka PSS môžete svoje vy- síte a zväčšite si priestor na
poprípade sa poradiť s interiérovým dizajnérom a vo vašom sú- snívané bývanie postaviť, bývanie!
Ak potrebujete ďalšie informácie, zatelefonujete na telefónne číslo 02/58 55 58 55. Ochotne vám ich tiež
poskytne niektorý z obchodných zástupcov PSS, ktorých zoznam nájdete na www.pss.sk.

