Mne sa to nemôže stať...

Reklamný text: Prvá stavebná sporiteľňa

Tak ako mnohí, aj ja som si dal novoročné predsavzatie. Dokončím úpravy bytu, ktoré odkladám
už od leta. Zrenovujem parkety, zamon tujem úsporné osvetlenie, vymením WC s nádržkou za
závesné, prerobím všetko. Zvládnem to, samozrejme, sám a ušetrím.
V novom roku
nové úvery

Neraz sa stane, že aj pri tej najväčšej snahe
niečo nepokaziť, zbabreme aj to, čo sa
nedá. Ani ja nie som výnimkou. Výsledkom mojej snahy je fľakaté klzisko
v obývačke, zažíhanie svetla v spálni vypínačom z kúpeľne, vytopení susedia
a neplánované okno do predsiene.
To som zase ušetril. Z dobre mienenej úpravy je zrazu pohroma. Môj
plánovaný rozpočet plače v diaľke
za mnou. Už počujem mudrlantov:
„To si si radšej mohol nový byt
kúpiť, ako si tento dobrovoľne zničiť.“
A možno majú pravdu. Keď už modernizovať, tak poriadne! Vymením rovno
aj adresu. V novom roku, v novom dome,
s novými susedmi.

a zavolal ich obchodnej zástupkyni. Dobre
som spravil. Povedala mi, že s ich výnimočne
výhodnými úvermi môžem svoje bývanie
zmeniť úplne od základov.

Dobrá rada stojí groš

Stále rovnako výhodné!

So svojimi smelými plánmi som sa zveril
kamarátovi. Nedávno sa s rodinou presťahoval do nového. Určite mi dobre poradí.
Aj poradil. Vraj mám zájsť do PSS-ky.
Jasné, veď mám v Prvej stavebnej sporiteľni založený účet. Pohľadal som výpisy

Nie je banka
ako banka

PSS nie je hocijaká banka.
Na trhu je už 25 rokov
a jej služby využila
aspoň polovica ľudí na
Slovensku. Finančný
produkt má nastavený tak,
aby ponúkla riešenie, ktoré
je pre mňa najvýhodnejšie.
Preto niet divu, že sa hrdí
mnohými oceneniami.

To, že PSS prináša na trh stále nové a výhodnejšie úvery na financovanie bývania
som si už všimol. Aj teraz ponúka úver
na bývanie zabezpečený nehnuteľnosťou s úrokovou sadzbou od 0,99 % až na
5 rokov. Rozhodol som sa. Už nebudem
čakať. Idem do PSS-ky!

Pýtajte sa aj vy!
Zavolajte na telefónne číslo
02/58 55 58 55 alebo kontaktujte
niektorého z obchodných zástupcov
zo zoznamu na www.pss.sk
a dozviete sa viac.
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