Ideálny domov

Opakovanie je
matka múdrosti
Možno ste už na stránkach tohto časopisu čítali o chlapíkovi, ktorý si bol
istý, že jemu sa „to“ nemôže stať, aj o tom, ako niekomu televízia ovplyvnila
bývanie i o dome s deravou strechou. Ak náhodou nie, pozorne čítajte.

V

prvom príbehu sa istý
pán rozhodol upraviť svoj
byt vlastnými rukami. Ako to
dopadlo? Z dobre mienenej
úpravy sa stala pohroma. Ani pôvodne
plánovaný rozpočet mu nestačil.
Dal na radu kamaráta a rozhodol sa
„vylepšený“ byt vymeniť za úplne iné
bývanie.

«

Hrdinom druhého príbehu je opäť
chlap. Rodinu si založil v meste, ďaleko
vzdialenom od obce, kde žijú jeho
rodičia. Nevládzu sa už starať o dom, ani
o veľkú záhradu pri ňom. Preto sa muž,
odchovaný na múdrosti rozprávok, po
dohode s manželkou a deťmi rozhodol, že
nenechá rodičov v starobe samých. Všetci sa
presťahujú k nim, na vidiek. Dom si vyžiadal
rozsiahlu rekonštrukciu. Nápad, odkiaľ vziať
financie im vnukla reklama v televízii.

Ú ver

s úrok o vo u sadzbo u
od 0,99 % ro čn e zí sk a t e
u ž l e n do konca mája. »

Zopakujme si, čo všetkých
presvedčilo:
1. 25-ročné skúsenosti s financovaním
bývania,
2. úvery pre každého,
3. komplexná ponuka a poradenstvo,
4. akciová ponuka – úver na bývanie
s úrokovou sadzbou už od 0,99 %
ročne, zafixovanou až na 5 rokov,
5. 30-ročná splatnosť,
6. rýchla dostupnosť peňazí,
7. výška úveru na jednu financovanú
nehnuteľnosť 170 000 €, pre
manželov či partnerov do 340 000 €.

Reklamný text PSS.

Ako postupovali:
1. na www.pss.sk našli ochotného
obchodného zástupcu,
2. nechali si vysvetliť rôzne typy úverov,
3. nasimulovali si ten, ktorý je pre nich
najvýhodnejší,
4. zistili, či spĺňajú podmienky na akciovú
ponuku,
5. uzatvorili si zmluvu o stavebnom sporení,
6. aktivovali si službu Moja PSS,
5. č erpali úver .
Ak ste sa nenašli v žiadnom z týchto príbehov,
ale máte svoj vlastný, neváhajte! PSS je pripravená vyriešiť aj vašu situáciu s bývaním.

A čo sa stalo v dome s deravou
strechou? Na strope v detských izbách
sa z máp Čiech a Slovenska, ktoré tam
po daždi vznikli, vylievala jedna rieka za
druhou. Malá oprava by bola zbytočná.
Bolo potrebné vymeniť nie len strechu, ale
rovno celý dom.
Vo všetkých troch príbehoch vznikla situácia,
keď bolo jednoduchšie vymeniť staré bývanie
za nové. Rôzne príbehy, rôzne problémy,
jedno spoločné riešenie – úver od Prvej
stavebnej sporiteľne.

nepremeškajte
svoju šancu

Zavolajte na telefónne číslo
02/58 55 58 55 alebo kontaktujte
niektorého z obchodných zástupcov
zo zoznamu na www.pss.sk. Úverová
akcia končí 31. mája!
*Viac informácií nájdete na str....

