
Vylepšete si domov s Úvěrem 
od Buřinky a hrajte o 5 rodinných vozů!

NOVÁ KUCHYNĚ S MONTÁŽÍ ZDARMA

A NAVÍC 10% SLEVA NA SPOTŘEBIČE



Reprezentativní příklad

Úvěr od Buřinky ve výši 400 000 Kč se splatností 18 let a roční úrokovou sazbou 4,95 % se skládá z překlenovacího úvěru poskytnutého 
s úrokovou sazbou 4,95 % p. a. (pevná sazba) na 2 roky do přidělení úvěru ze stavebního spoření. Splácet budete měsíčně 2 844 Kč 
po dobu 24 měsíců. Za zpracování úvěru zaplatíte jednorázově 4 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr 
ze stavebního spoření poskytnutý na dobu 16 let, který je použit k úplnému doplacení překlenovacího úvěru. Úroková sazba je 4,95 % p. a. 
s fixací po dobu prvního roku a následně vždy na 3 roky. Splácet budete měsíčně 2 844 Kč po dobu 192 měsíců, cena za vedení úvěru je 
0 Kč. RPSN Úvěru od Buřinky činí 5,25 %. Celková částka splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 615 327,90 Kč. Uvedené údaje platí 
za předpokladu čerpání celého úvěru v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni.

Kuchyň v hodnotě 120 000 Kč 
můžete mít za 880 Kč měsíčně.

Jak vyhrát rodinný vůz 
combi?

Financujte výměnu kuchyně Úvěrem 
od Buřinky, který doložíte jen fotkami a ještě 
vyhrajte auto! Každých 100 000 Kč vašeho 
úvěru je ve hře! Vylosujeme 5 rodinných vozů 
combi! Začněte brzy a váš úvěr bude slosován 
vícekrát! Platí až do 15. 10. 2019.

Hlavní výhody Úvěru 
od Buřinky 

→ Nízká splátka, díky splatnosti úvěru až 18 let
→ Doložení účelu fotkami před a po rekon- 
 strukci
→ Až 800.000 Kč bez zajištění
→ Vedení účtu zdarma
→ Zaplacené úroky lze odečíst od daňového  
 základu
→ Není třeba mít uzavřenou smlouvu 
 o stavebním spoření
→ Více informací na www.burinka.cz

Jak získat výhody od SIKO?

Při nákupu kuchyně na míru Naturel nad 
80 000 Kč získáte MONTÁŽ KUCHYNĚ ZDARMA. 
(uvedená hodnota kuchyně je včetně DPH 
a nezahrnuje spotřebiče, dřez a baterii). 
A navíc získáte 10% SLEVU NA SPOTŘEBIČE.
(Sleva platí z platných MO cen na výrobky 
uvedené v katalogu SIKO. Neplatí na akční 
sety spotřebičů označených AKČNÍ CENA 
a spotřebiče značky Miele). Nabídka platí 
po předložení kupónu do 15. 10. 2019 v síti 
prodejen SIKO. www.siko.cz


