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Pořízení nových oken a odstranění starších, které již dostatečně

netěsní a celkově nevyhovují současným požadavkům z hlediska

tepelné a akustické izolace, je pro mnoho zákazníků zcela logickým

krokem.

 

Počasí Horoskopy

Další soutěž

Žena, která je spokojená se
svým vzhledem, působí
vyrovnaně a sebevědomě,
což také napomáhá jejím... 
Vstupte zde

Soutěž o Beauty day

Dnes je: pondělí 6.září 2010

Svátek má:

Dnes: Boleslav    pošli přání

Zítra: Regina    potěš květinou

Stalo se: Dnešek je dnem narození Zory Jandové,
zpěvačky, ale také česká reprezentantka v Tai chi.
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Evropské CV

Europass CV

Citát dne

Lifestyle tip!

Hair Studio
v1.0

Plánujete změnu?
Chcete překvapit
svého partnera, ale
jste nerozhodná a
máte z výrazné změny
image obavy?
Vyzkoušejte si, který
účes vám padne jako
ulitý a staňte se
bohyní. Váš partner
od vás neodlepí oči a
bude si vás hýčkat
jako hollywoodskou
superstar.

Stáhnout zde

 

VEKRA nyní vychází vstříc těm z nich, kteří momentálně nemají k dispozici

dostatečnou finanční hotovost nebo nechtějí vynakládat našetřené úspory. A

platí to i v případě bytových družstev, nedisponujících dostatečnými

finančními prostředky např. ve fondu oprav.

 

 

Dle zkušeností firmy VEKRA z tisíců projektů pro Zelenou úsporám ušetří

nová okna zhruba 17 procent spotřeby energie, což v modelovém případě

domu s 20 bytovými jednotkami a roční faktuře za dodávky tepla ve výši 432

000 korun může za rok činit úsporu více než 70 000 korun. Nemluvě o

výhodách pokročilé zvukové izolace nových oken zejména v blízkosti ulic s

rušným provozem.

 

"Výměna starších oken za kvalitní nová se nepochybně vyplatí a zákazníci

si to čím dál častěji uvědomují," prohlásil obchodní ředitel Jan Berger.

"Přesto řada z nich váhá, rozhodnutí odkládá, čemuž se v dnešní

ekonomicky nejisté době nelze příliš divit. Věříme, že díky možnosti koupě

oken na splátky tato psychologická bariéra padne. A stejně tak ti, kteří

staví nový dům, se nyní mohou rozhodnout pro koupi opravdu kvalitních

oken, např. tak, že část pořizovací ceny zaplatí ihned a zbytek budou

splácet."

 

Daňové termíny

Dluží Vám obchodní

Právní poradna
věřitele

Najdete nás na Facebooku

Žena-
podnikatelka.cz

Žena-podnikatelka.cz se líbí 234233
lidem.
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Sociální plugin Facebooku

3.9.2010 Soutěžte o poukázku na nákup trendy
oblečení s Tamsin London!

31.8.2010 Vyhlášeni výherci soutěží o
multimediální centrum, dekorační polštářky a
chladicí tašky!

30.8.2010  Proměna paní LUCIE! Foto a
videoreportáž!

27.8.2010 Vyhlášena soutěž o nabité karty na
nákupy v Paláci Flóra!

25.8.2010 Co považujete za typicky český
produkt? Těšíme se na Vaše tipy!

24.8.2010 Soutěžíte rádi s Ženou-
podnikatelkou.cz? Víte, že když vyplníte svou
poštovní adresu výrazně tím urychlíte zaslání
případných výher? Po přihlášení klikněte na Můj
účet  a doplňte potřebné informace!

23.8.2010 Žena-podnikatelka.cz podporuje
kampaň Anny K. proti rakovině prsu!

Seriál

Novinky na portále
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Volba výše přímé platby (zálohy) je na zákazníkovi, přičemž do 100 000 Kč

výše úvěru může využít možnosti uzavřít úvěrovou smlouvu bez přímé platby,

tzn. financování projektu výměny oken formou úvěru pokryje plnou výši jeho

hodnoty. Splátky úvěru si může zákazník rozložit až na 72 měsíců. Sjednání

úvěru je velmi jednoduché a rychlé, celá záležitost se dá vyřídit během

několika minut a lze tak učinit ve značkových prodejnách VEKRA, jichž je v

celé republice více než 70. V každé z nich jsou k dispozici odborní

konzultanti, schopni fundovaně poradit, sepsat ve spolupráci se zákazníkem

potřebné formuláře a žádost o úvěr.

 

Ta je následně obratem on-line posouzena společností ESSOX s.r.o., která

s VEKRA OKNA spolupracuje. Dobu splácení, výši splátek a další

parametry úvěru lze přizpůsobit aktuálním možnostem a preferencím

zákazníka, za výhodných podmínek je také možné se pojistit proti

neschopnosti splácet.

 

Pořízení oken VEKRA na splátky je možné kombinovat s žádostí o dotace v

rámci programu Zelená úsporám.

 

Zdroj: Windowholding

Další články z rubriky

Best 4 Home nad hrobem, poškození klienti pláčou!

Stále diskutované fotovoltaické elektrárny krachují

Dovolená zahrnutá do nákladů se nemusí vyplatit!

Vizitka? Proč ne digitálně?!

Corporate identity – jednotný vizuální styl

Nejnovější články na portále

Eva Filipová

Revoluční novinka pro svěží a voňavé prádlo

Rozhovor s módní návrhářkou Taťánou Kovaříkovou: O perlách,

módě a praní…

Miro Žbirka se symfonickým orchestrem chystá podzimní turné

Vyšší pokuty pro movitější řidiče

partneři, klienti, známí?
Ptejte se na řešení advokáta
Mgr. Rostislava Kováře v
naší poradně. Zdarma
získáte právní radu! Vše ze
seriálu

Eva Filipová práci
kuchařů obdivuje a jejich
výtvory považuje za
výtvarná díla. Kulinářství
rozumí a proto zasedne do
poroty... 
Celý článek zde

Když se vaří s
láskou

Nejdiskutovanější

Medailón

1. Proměny (56095x)
2. Proměny - Hlasování (26904x)
3. Soutěž o vysavač, indukční vařič a

varnou konvici (6469x)
4. Soutěž o víkendový pobyt ve wellness

(5252x)
5. Kalkulačky (4074x)
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Šperky | Vitality Spa | Kontaktní čočky | Plavky | Hodinky | Ratanový nábytek | Internetová školení | Parfémy | Luxusní prádlo | Ženaaauto.cz 
Kosmetika Moniky Žídkové | Bio produkty | Jazyková škola | Zájezdy | Webhosting | Originální doplňky | Zdraví | Online květinářství | Fitko na kolečkách  

Nákupy on-line | Kosmetika Abby | Zážitky | Koření online | Sportovní zboží | Zenit | Účetní a ekonomický software | Zdravý životní styl

http://www.sperky.cz/?d=65892
http://www.vitality-spa.cz/
http://www.cocky-kontaktni-levne.cz/
http://www.astratex.cz/plavky/?IDP=5713
http://www.hodinky.cz/?d=65892
http://www.at-nabytek.cz/
http://www.h1.cz/?pp=dcf7162f
http://www.parfemy.cz/?d=65892
http://www.luxusnipradlo.cz/?refId=12119
http://www.zenaaauto.cz/
http://www.ceske-wellness.cz/
http://www.bio-country.cz/?aff=157-257'
http://www.tutor.cz/?partner_id=214
http://partner2.invia.cz/?advert=199788&app=1
http://www.web4u.cz/rid/25356
http://www.skeble.cz/?aff=157-173
http://www.prozdravi.cz/?d=65892
http://www.ceske-kvetiny.cz/affAccess.php?affID=48
http://www.fitkonakoleckach.cz/
http://www.nakupnicentrum.cz/?d=65892
http://www.abby-kosmetika.cz/
http://www.zlatarybka.cz/?a_aid=4acf19827df2b
http://www.korenisveta.cz/#a_aid=Zenapodnikatelka
http://www.sportobchod.cz?a_aid=podnikatelka/
http://www.zenit-caslav.cz/
http://obchod.blahasoft.cz/aff=140
http://www.zuzano.cz/
http://www.etracker.de/app?et=sssHM9
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