
S dotací 185 000 Kč a jejím kompletním 
vyřízením, je rekonstrukce domu s námi hračka.

Celková měsíční úspora z vytápění pokryla celou 
měsíční splátku úvěru a navíc uspoří 829 Kč měsíčně.

Celkové náklady rekonstrukce:  370 000 Kč 
(Okna, dveře SULKO Profi +, kompletní zateplení fasády)

Celková výše dotace: 185 000 Kč

Snížení ročních nákladů na vytápění 55%

Výše úvěru od Buřinky 340 000 Kč 
úroková sazba 5,25 % p.a.

Měsíční splátka úvěru: 2 471 Kč

Měsíční úspora za vytápění domu 3 300 Kč

Celková měsíční úspora: 829 Kč



Balíček Komfortního bydlení bez starostí
Co Vám spolupráce s námi přinese?
•  vyřídíme za Vás dotaci na klíč, dodáme spolehlivá okna a dveře SULKO,  

a zajistíme financování od Buřinky

•  garantujeme získání dotace bez rizika – v případě neschválení dotace neplatíte 
náklady na její vyřízení

•  vše vyřídíme za Vás - nemusíte ztrácet čas při řešení případných problémů s úřady, 
dotační a realizační firmou

•  zajistíme správně vystavené faktury a další podklady na čerpání dotace

•  komunikujeme za Vás s realizační firmou – jsme odborníci a přesně víme,  
co musí realizační firma splnit pro získání dotace

•  nabízíme financování Úvěrem od Buřinky s mimořádnou splátku ve výši dotace 
zdarma, čímž si výrazně zkrátíte dobu splatnosti úvěru

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.

Výměna oken Výměna oken Výměna oken

Zateplení půdy

Zateplení
fasády

Zateplení půdy

Zateplení fasády

Požádejte o Balíček komfortního bydlení na
www.bydletekomfortne.cz

Na co všechno můžete získat dotaci?  
Navrhneme Vám optimální řešení pro Vaši nemovitost
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