Ustvarite si nov dom v bloku
Lamela B v Slovenski Bistrici
PTU, d.o.o. gradi v Slovenski Bistrici stanovanjski objekt
LAMELO B z 20 stanovanji, velikosti od 49 m2 do 109 m2. V
bloku bo dvigalo. Stavba bo zgrajeno z zelo visoko energetsko
učinkovitostjo. Ogrevanje stanovanja bo talno z zemeljskim
plinom z lastnim merilnim mestom.
Vsako stanovanje bo imelo tudi svoje merilno mesto za
elektriko, vodo in ogrevanje ter možnost priklopa na KTV
in internet prek optičnega kabla. V stanovanjih bo lokalno
prezračevanje, ki je potrebno za stabilno bivalno udobje, ter
položene inštalacije za montažo klimatskih naprav.
Kontakt:
Olga Vizjak
T: +386 31 284 503
E: ptu.doo1@gmail.com

Pomagamo vam z NLB Stanovanjskim kreditom
Zavedamo se, da je nakup nepremičnine ena največjih življenjskih naložb, zato vam pri njeni uresničitvi pomagamo z najboljšo
ponudbo NLB Stanovanjskega kredita:
•
•
•
•

Brez stroškov vodenja.
50 % popusta na stroške odobritve kredita.
Odplačilo do 30 let. Začetek odplačevanja kredita lahko
odložite do 6 mesecev.
Kredit s spremenljivo ali nespremenljivo obrestno mero
(ves čas odplačevanja kredita ostane enaka).

•

Za nove stranke smo ob sklenitvi NLB Bančnega paketa
Osnovni, Moj svet, Aktivni ali Premium pripravili posebne
ugodnosti. Zakaj bi plačevali za vsako storitev posebej, če
lahko združite vse v enem paketu?

Zgrajeno jutri, kredit že danes
Pri novogradnjah vam omogočamo financiranje nakupa, še preden bo gradnja končana - takoj po sprejetju splošnih
pogojev prodaje posameznih delov stavbe in stanovanj ter podpisani kupoprodajni pogodbi in plačani ari.
Omogočamo tudi črpanje sredstev kredita prek akreditivnega računa, ki tako kupcu kot izvajalcu omogoči izognitev
tveganju, da bi ostala brez storitve oz. denarja. Akreditiv omogoča, da kupec denar za storitev nakaže banki, ki ga bo nakazala
izvajalcu le, če bodo storitve opravljene dogovorjenem času in obsegu.

Posvetujte se z mobilnim bančnikom
Ko razmišljate o nakupu nepremičnine, se čimprej pogovorite s strokovnjakom za kredite. Skupaj z njim boste preverili
vašo realno kreditno sposobnost, predlagal vam bo možne rešitve, ponudil individualno ponudbo in svetoval pri
nadaljnjih korakih. Za individualno ponudbo kontaktirajte mobilnega bančnika:
E: zoran.miletic@nlb.si,
T: 031 347 953
Promo koda za koriščenje ugodnosti:
400023004505

