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Pořízení oken na splátky za výhodných podmínek
VEKRA, nejsilnější domácí značka otvorových výplní, poskytuje ve
spolupráci s firmou ESSOX s.r.o., významným poskytovatelem
spotřebitelských úvěrů, možnost financovat nákup nových oken
prostřednictvím výhodného úvěru a jeho splácení v pravidelných
měsíčních splátkách. Nabídky mohou využít jak koncoví zákazníci, tak
i bytová družstva (BD).
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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. 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 BD, 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.“

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

Ochrana před
přehříváním. Venkovní
markýza VELUX zachytí
až 90% tepla. Cena od

1090 Kč.

Úvodní stránka

TOP českého

stavebnictví

Editorial

Události

Téma

Příprava staveb

Technologie - 

Konstrukce

Vady a poruchy

Materiály - Výrobky

Technická zařízení 

budov

Stroje - Zařízení

Ekonomika

Legislativa

Výrobci představují

Ekostavba

Infoservis

Příloha

Archiv

Aktuální vydání

Minulé vydání

Archiv měsíčníku

Archiv newsletterů

Objednejte si

online archiv

Aktivace archivu pro

předplatitele zdarma

Tiráž

Economia

Nová média

Předplatné

Inzerce

Internetová reklama

Redakce

 

iHNed.cz

Domácí

Zahraniční

Ekonomika

Finance

Digi a věda

Kultura

Sport

Komentáře

Rozhovory

Cestování

Auto

http://stavitel.ihned.cz/
http://stavitel.ihned.cz/

http://www.etarget.cz/?ref=169
http://www.jobs.cz/

http://stavitel.ihned.cz/c1-45920500-ceny-domu-v-usa-bez-vladni-pomoci-klesly-na-novy-rekord
http://stavitel.ihned.cz/c1-45920500-ceny-domu-v-usa-bez-vladni-pomoci-klesly-na-novy-rekord
http://stavitel.ihned.cz/c1-45902230-martin-kocourek-lacino-uz-nebude
http://stavitel.ihned.cz/c1-45902260-vas-ucet-za-cistou-elektrinu-6300-kc-kvuli-chybe-politiku
http://stavitel.ihned.cz/c1-45902260-vas-ucet-za-cistou-elektrinu-6300-kc-kvuli-chybe-politiku
http://stavitel.ihned.cz/c1-45902340-elektrina-prudce-zdrazi-pro-lidi-o-15-procent
http://stavitel.ihned.cz/c1-45902340-elektrina-prudce-zdrazi-pro-lidi-o-15-procent
http://cz.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=2&hh=gJMWzJcvV2fmIOP9f3YmIOPmFmjwADM1cOM1zJYzfCN5Y0M1EOPWV2cmQ0M2MDT3MDTyEOPnRnjyzDfqNmj1zDdmEOPyfSMWcDMWcDT4IOP1fmjziOYijDN0QOf1Mxf3UOT5AOM9N2MyADMWgJYmRmN0IOPrfkM4UJNwY0Mlcnj5YOMlYxfyfST2EOPwfyM0MDNlI2LmADM5EOT5I0MyzOcmM0M2AJNWz0Y&ref=169
http://cz.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=2&hh=gJMWzJcvV2fmIOP9f3YmIOPmFmjwADMwgJM0zJYzfCN5Y0M1EOPWV2cmQ0M2MDT3MDTyEOPnRnjyzDfqNmj1zDdmIOPyfSMWcDMWcDT4IOP1fmjwQGMwM0MJfJY4gOfyAOY1iJM3Y2NhhDNwEmYWgOYJ9OPrfCT3MJN3U0Mlcnj5YOMlYxfyfST2EOPwfCT3UDNlI2LmADM1A0MwM0MyzOcmgDTzAONWz0Y&ref=169
http://cz.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=2&hh=gJMWzJcvV2fmEOP9f3YmIOPmFmjwADM4AOTWzJYzfCN5Y0M1EOPWV2cmQ0M2MDT3MDTyEOPnRnjyzDfqNmj1zDdmMOPyfSMWcDMWcDT4IOP1fmj3UmM9hOT1iOM4gOTWUOMWYmM2QGT3EGf3UJMmVmNzYOPrfSTwQDM2Q0Mlcnj5YOMlYxfyfST2EOPwfCMwA0MlI2LmADMyQJNwM0MyzOcmgJM0IONWz0Y&ref=169
http://cz.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=2&hh=4IOMlI3b9dmjWzOf2NmjyzJfhfCMwA0M5gOMlIGdmQOT2MONWzOc9NnjzMJN0g0N0gJMWz0fzfkMlQxLJfSNlQnjzzJcmEOM3AOM3gDTyzOdmfCf1YOYJFGT4U2NJV0MWA0Y0UOY9hJY9FGNhhJfkfmYwz0LmEONyg0N5z0dmiJNWzJf9jnj5YOMlAnj3YDM0zJYrfCMwEDM5A0M0IOPWfkMyYDN4z0Y&ref=169
http://cz.search.etargetnet.com/generic/context_ad/go.php?action=ppc&cid=2&hh=gJMWzJcvV2fmEOP9f3YmIOPmFmjwADM0iDTWzJYzfCN5Y0M1EOPWV2cmQ0M2MDT3MDTyEOPnRnjyzDfqNmj1zDdmUOPyfSMWcDMWcDT4IOP1fmjmfOT5c0YJVGT3cJfiF2MkV2Y9N2M5QmYwQDM9VxM3YOPrfkN5UJM2iJMlcnj5YOMlYxfyfST2EOPwfyM0UJMlI2LmADM5UOMWM0MyzOcmAOTzc0MWz0Y&ref=169
http://www.jobs.cz/
http://www.jobs.cz/pd/153142476
http://www.jobs.cz/pd/153142476
http://www.jobs.cz/pd/183442678
http://www.jobs.cz/pd/183442678
http://www.jobs.cz/pd/183442678
http://www.jobs.cz/pd/111061689
http://www.jobs.cz/pd/111061689
http://m.ihned.cz/
http://prihlaseni.ihned.cz/
http://os.ihned.cz/
http://ihned.cz/archivy
http://eol.ihned.cz/online-inzerce/
http://economia.ihned.cz/8/obsah-sekce/predplatne/
http://benefitklub.ihned.cz/
http://rss.ihned.cz/
http://eol.ihned.cz/mobilni-zpravodajstvi/
http://eol.ihned.cz/mobilni-zpravodajstvi/
http://hn.ihned.cz/
http://ov.ihned.cz/
http://odbornemesicniky.ihned.cz/
http://stavitel.ihned.cz/
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46240750
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46240750
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46240750
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46240750
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46240750
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46240750
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46179900
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46179900
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46179900
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46179900
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46179900
http://zahranicni.ihned.cz/c1-46179900
http://ihned.cz/
http://ihned.cz/
http://ekonom.ihned.cz/
http://ekonom.ihned.cz/
http://mam.ihned.cz/
http://mam.ihned.cz/
http://finweb.ihned.cz/
http://finweb.ihned.cz/
http://kariera.ihned.cz/
http://kariera.ihned.cz/
http://reality.ihned.cz/
http://reality.ihned.cz/
http://pocasi.ihned.cz/
http://pocasi.ihned.cz/
http://tv.ihned.cz/
http://tv.ihned.cz/
http://vyhledavani.ihned.cz/
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/2059/16/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;param=140260/143712_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/2059/16/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;param=140260/143712_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/2059/16/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;param=140260/143712_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/2059/16/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;param=140260/143712_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/2059/16/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;param=140260/143712_1_?
http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/2059/16/7/7/!uwi=1280;uhe=1024;uce=0;param=140260/143712_1_?
http://stavitel.ihned.cz/
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04K00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04100
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04E00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04400
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04B00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04H00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04800
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04500
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04J00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04700
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04900
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04D00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04G00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04L00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04I00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04F00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G01000
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G02000
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G03000
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G05000
http://os.ihned.cz/
http://os.ihned.cz/
http://www.economia.cz/
http://eol.ihned.cz/
http://www.economia.cz/423/obsah-sekce/predplatne/
http://www.economia.cz/421/obsah-sekce/inzerce/
http://ihned.cz/index.php?p=O02000
http://www.economia.cz/424/obsah-sekce/kontakty/
http://stavitel.ihned.cz/
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04K00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04K00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04100
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04E00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04400
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04B00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04H00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04H00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04800
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04500
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04J00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04J00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04700
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04900
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04D00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04G00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04L00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04I00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G04F00
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G01000
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G02000
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G03000
http://stavitel.ihned.cz/index.php?p=G05000
http://os.ihned.cz/
http://os.ihned.cz/
http://os.ihned.cz/
http://os.ihned.cz/
http://www.economia.cz/
http://eol.ihned.cz/
http://www.economia.cz/423/obsah-sekce/predplatne/
http://www.economia.cz/421/obsah-sekce/inzerce/
http://ihned.cz/index.php?p=O02000
http://www.economia.cz/424/obsah-sekce/kontakty/
http://ihned.cz/
http://domaci.ihned.cz/
http://zahranicni.ihned.cz/
http://ekonomika.ihned.cz/
http://finweb.ihned.cz/
http://digiweb.ihned.cz/
http://kultura.ihned.cz/
http://sport.ihned.cz/
http://komentare.ihned.cz/
http://rozhovory.ihned.cz/
http://cestovani.ihned.cz/
http://auto.ihned.cz/
http://jidlo.ihned.cz/
http://ihned.cz/
http://domaci.ihned.cz/
http://zahranicni.ihned.cz/
http://ekonomika.ihned.cz/
http://finweb.ihned.cz/
http://digiweb.ihned.cz/
http://kultura.ihned.cz/
http://sport.ihned.cz/
http://komentare.ihned.cz/
http://rozhovory.ihned.cz/
http://cestovani.ihned.cz/
http://auto.ihned.cz/


Pořízení oken na splátky za výhodných podmínek | Stavitel.iHNed.cz -

http://stavitel.ihned.cz/c1-45917910-porizeni-oken-na-splatky-za-vyhodnych-podminek[6.9.2010 16:34:38]

Autor/ři: Markéta Šveňková

dalšíULOŽIT A SDÍLET

ČLÁNEK

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Strategie pro trh na principu spolupráce
Největší výrobce oken v ČR chce ovládnut konkurenci
Okna otevřená dokořán

PŘEJÍT NA NÁZORY  PŘIDAT NÁZOR  VYTISKNOUT  ULOŽIT
POSLAT

KONTEXTOVÉ ODKAZY ETARGET
reklama ETARGET

Zateplit dům za 5 hodin?
Chcete mít teplo již letos? Zateplíme strop za 5 hodin  a Vy ušetříte tisíce!
www.ippolna.cz

Okna dveře Sedláček s.r.o.
Prohlédněte si naše špičková okna pro pasivní a nízkoenergetické domy.
www.okna-dvere-sedlacek.cz

Okna a dveře pro pasivní dům
Dřevohliníková okna vysoké kvality 79let zkušeností s výrobou oken a dveří
www.winlux.cz

Eurohypotéky - Úrok 3,5%
Výběr z 12 bank. Hypotéka do 120%. Odhad zdarma! Poplatek zdarma! Analýza do 48h.
www.euro-hypoteky.eu

Přidat inzerát

NÁZORY ČTENÁŘŮ

NENÍ VLOŽEN ŽÁDNÝ NÁZOR.

PŘIDAT NÁZOR

IT Analytik Junior/Senior (35.-
70.000,- dle zkušeností)

Specialista řízení regionálního
obchodu

Likvidátor/-ka pojistných událostí
- pojištění majetku

Underwriter pojištění podnikatelů

HR Business Partner – Senior

Logistik/Logistka v oblasti IT

ÚČETNÍ – nutná znalost
portugalského jazyka

více nabídek práce »

Partneři Stavitele

BEST OF REALTY

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.

Při úvěru ve výši do 100 000 korun stačí předložit občanský průkaz, dále druhý doklad
totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas apod.) a podepsat čestné prohlášení o příjmech (je
součástí smlouvy), při úvěru nad 100 000 korun je třeba navíc doložit potvrzení o příjmech.
Právnické osoby předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku a kopii posledního daňového
přiznání s razítkem finančního úřadu. Samozřejmostí je rychlé on-line vyřízení žádosti o úvěr.

Pořízení oken VEKRA na splátky je možné kombinovat s žádostí o dotace v rámci programu
Zelená úsporám. O konkrétních možnostech a případném postupu budou zákazníky včetně
zástupců BD podrobně informovat odborní konzultanti ve značkových prodejnách VEKRA
nebo na infolince.

Markéta Šveňková
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