Úvěr
od Buřinky
na Kotlíkové dotace
Úspory na vytápění domu
Vám zaplatí podstatnou část
splátky úvěru!
100 000 Kč od 772 Kč měsíčně
•úvěr na výměnu kotle, radiátorů
nebo úpravu komína
•zaplacené úroky lze odečíst
od daňového základu
•vedení úvěrového účtu zdarma
•mimořádná splátka úvěru ve výši
dotace zdarma
Pomůžeme Vám zajistit Kotlíkovou dotaci
až ve výši 127 500 Kč.
Zavolejte nám na 733 733 656.

Chci si vylepšit komfort
bydlení a výrazně ušetřit
volejte 733 733 656
•Jedinečná příležitost získat
od státu peníze
•Získat dotaci je časově omezeno
•Pokuta 50 000 Kč za používání
starých kotlů
•Provádí montážní
firma typu kotle
•Povinnost vyplývá
ze zákona 1× za 2 roky
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•Kontaktujte našeho
poradce
•V kombinaci s Novou
zelenou úsporám
navíc 40 000 Kč

Mám zájem
o dotaci
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Povinné
prohlídky
kotle
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Získávám
státní
dotaci
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Výměnou starého
kotle
•uspoříte za vytápění
•vylepšíte si komfort
bydlení
•zlepšíte ovzduší ve
Vašem okolí

Žádám
o dotaci
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Financuji
výměnu
kotle
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Realizuji
•Vyúčtování a faktury
je nutno zaslat
na krajský úřad
•Připsání dotace
na účet do 9 měsíců

•S Úvěrem od Buřinky
•Mimořádná splátka
úvěru ve výši dotace
ZDARMA
•Provádí odborná firma výrobce
tepelného zdroje
•Pro rekonstrukci koupelny,
nebo kuchyně využijte slev
našich partnerů

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 2 833 Kč po dobu 24 měsíců. RPSN činí 5,54 %. Za zpracování úvěru zaplatíte
jednorázově 4 000 Kč, za vedení úvěru 0 Kč. Na překlenovací úvěr navazuje úvěr ze stavebního spoření ve výši
375 631 Kč 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 2 833 Kč po dobu
192 měsíců. RPSN činí 5,06 %, cena za zpracování úvěru je 0 Kč a cena za vedení úvěru je 0 Kč. Celková částka
splatná spotřebitelem za Úvěr od Buřinky je 611 638 Kč. Uvedené údaje platí za předpokladu čerpání celého úvěru
v den jeho poskytnutí se splácením od následujícího měsíce vždy k 25. dni.

