
BÝVAJTE PODĔA
SVOJICH PREDSTÁV
Asi sa medzi nami už len Ĩažko nájde niekto, kto by nesníval 

o svojom vlastnom bývaní – Āi v meste, na vidieku, v Āinžiaku, alebo 

v rodinnom dome so záhradou. Tí, ktorým sa už tento sen splnil, majú 

pre zmenu možno iné predstavy – premýšĕajú nad krajšou kuchyn-

skou linkou, modernejším nábytkom, luxusnejším zariadením Āi
elektronikou. ÿo však majú oba sny spoloĀné, je À nanĀná nároĀnosĨ.

Tak kúpa nehnuteĕnosti, ako aj jej rekonštrukcia si vyžaduje vynalože-
nie nemalých À nanĀných prostriedkov. Práve na tento úĀel ponúkajú 
banky úverové produkty, ktoré sú hlavným À nanĀným nástrojom 
pre ĕudí riešiacich otázku svojho bývania. Jedným z nich je aj nový

spotrebný úver na bývanie od ÿSOB. Je urĀený všetkým, ktorí plá-
nujú rekonštrukciu Āi modernizáciu svojho domu alebo bytu, výmenu 
starého nábytku za novší Āi vybavenie domácnosti novými elektro-
spotrebiĀmi. Spotrebným úverom môžete dokonca À nanĀne pokryĨ aj 
investíciu do stavebného pozemku, chaty, chalupy Āi garáže, a to bez 
toho, aby ste zakladali nehnuteĕnosĨ Āi potrebovali ruĀiteĕa.

Priložte ruku k majstrovskému dielu

VĊaka novému úveru na bývanie od ÿSOB, šitému na mieru podĕa
vašich potrieb, si aj vy sami dokážete urobiĨ zo svojho bývania maj-
strovské dielo. StaĀí, ak si poviete, koĕko peěazí potrebujete, ktorý 
deě v mesiaci chcete pôžiĀku splácaĨ a najmä, v akej výške chcete maĨ
mesaĀnú splátku. Prostredníctvom nového úveru na bývanie si mô-
žete požiĀaĨ až 25 000 € bez Āakania, bez ruĀiteĕa Āi zakladania ne-

hnuteĕnosti, priĀom splátky sa dajú rozložiĨ až na obdobie 10 rokov. 
FinanĀné prostriedky môžete následne využiĨ nielen na bývanie, ale 
napr. aj na kúpu auta Āi iného spotrebného tovaru. 

Myslite aj na „plán B“

V súĀasnosti už nie je výnimoĀné, že Ālovek príde o prácu takmer 
zo děa na deě. Rovnako sa môžu staĨ aj vážne nehody Āi ochorenia, 
žiaĕ, aj s tragickými koncami. Rôzne nepredvídateĕné životné uda-
losti dokážu negatívne ovplyvniĨ schopnosĨ splácaĨ to, Āo ste si od 
niekoho požiĀali. Podobne je to aj s úvermi od banky. Môžete si ich 
však poistiĨ. Význam poistenia úveru oceníte najmä vtedy, ak stratíte 
zamestnanie, zostanete dlhodobo práceneschopnými, invalidnými, 
príp. dôjde k úmrtiu. V takejto situácii platí za vás úver banke priamo 
poisĨověa.

Viac informácií o nových spotrebných úveroch na bývanie získate 
v ktorejkoĕvek poboĀke ÿSOB alebo na www.csob.sk.
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Firemná prezentácia

Stavebná sezóna sa rozbieha a jedn!m z prv!ch materiálov, potrebn!ch 
na stavbu je debnenie a le"enie. Spolo#nos$ Tebau na skvalitnenie svojich 
slu%ieb zákazníkom spú"$a nové internetové stránky venované spomínan!m 
materiálom. Stránky www.lesenie.sk a www.debnenie.sk ponúkajú jednoduchú 
a efektívnu orientáciu v sortimente, poskytujú základné informácie o cenách 
prenájmu debnenia, le"enia a predstavujú stavby, na ktor!ch sa to-ktoré deben-
nie alebo le"enie pou%ilo. 

Svoje informácie nájdu aj stavitelia – budúci majitelia rodinn!ch domov. 
Najmen"ie debnenie Takko a debnenie stredn!ch rozmerov Rasto sú ako "ité 
na budovanie rodinn!ch domov. Na realizáciu stropov je vhodn! modern! 
dreven! nosníkov! systém Hünneflex. Univerzálne le"enie Bosta je vhodné 
na ka%dú stavbu. Na pomocné a dokon#ovacie práce je vynikajúce pojazdné 
le"enie Eurostandard, ktoré je k dispozícii v rôznych rozmeroch a v!"kach a% 
do stavebnej v!"ky 12 metrov. Pracovná plocha pojazdného le"enia je 2 x 1,2 
m. V"etky le"enia zodpovedajú príslu"n!m normám, sú bezpe#né, spo&ahlivé 
a manipulácia s nimi je ve&mi jednoduchá.

Tebau spolu s prenájmom le"enia a debnenia poskytuje aj 'al"ie slu%by 
– dovoz na stavbu a doh&ad  pri nasadení le"enia a debnenia na stavbe. Ne-
vyhnutnou sú#as$ou ka%dej betoná%e je zabudovanie v!stuhov!ch, tesniacich 
a di"tan#n!ch prvkov, ktoré Tebau taktie% dodáva. Okrem toho ponúka na 
prenájom aj vibra#nú, hladiacu a hutniacu techniku na zhutnenie monolitického 
betónu a urovnanie betónov!ch plôch. Nav"tívte www.debnenie.sk 
a www.lesenie.sk a vyberte si spo&ahlivé materiály pre va"u stavbu. Viac na 

www.tebau.sk.

Spolahlivé debnenie 
a bezpecné lesenie 
pre vasu stavbu
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