
Karta zliav  

Najlepšie zarobené sú ušetrené peniaze. Naša karta zliav na nasledujúce služby 
Vám môže ušetriť vyše 1000 Eur. 

Hypotekárny úver 

Spolupracujeme s hypotekárnymi 
poradcami s dlhoročnou praxou. 
Vašu hypotéku necháme porovnať 
vo viacerých bankách.  Poskytneme 
pomoc pri neštandardných príjmoch 
(živnostníci, príjem na dohodu atď.), 
nemusíte chodiť do bánk, my 
prídeme za Vami. Zabezpečíme 
Vám bezkonkurenčne najlepšie 
sadzby  a zľavy na poplatkoch. 

Poistenie 

Podobne Vám vieme zabezpečiť poradenstvo a sprostredkovanie poistenia Vašej 
nehnuteľnosti, taktiež hnuteľného majetku a členov domácnosti za zvýhodnené 
ceny. 

Rekonštrukcie domov 

Bytové jadrá, maľovania, sanita, 
tapety, obklady – spolupracujeme s 
osvedčenými a spoľahlivými 
remeselníkmi, ktorých máme 
osobne vyskúšaných. Vysoká 
kvalita, ľudové ceny. 3% zľava je 
možno malý bonus- v tomto 
prípade však skôr oceníte 
spoľahlivú referenciu. 

 

Záhradné práce a architektúra 

Vytváranie závlah, pokladanie trávnikov, a ďalšie práce pri vytváraní, či rekonštrukcií 
záhrad. Aj v tomto prípade možno viac ako našu 3% zľavu viac oceníte spoľahlivosť 
a odbornosť. 

Interiéroví architekti 

Spolupracujeme s mladými architektmi (klikali.sk), ktorí však majú za sebou veľmi 
pekné a cenovo dostupné realizácie luxusných aj bežných interiérov za veľmi 
rozumné ceny. 10%  zľava. 

http://www.klikali.sk/


Nábytok 

Via Door www.viadoor.com robí skutočne exkluzívne vstavané skrine, ale aj 
obývačky, kuchyne a iný nábytok. S našou 30% zľavou si môžete dopriať luxusné 
riešenia namiesto obyčajných. 

Sťahovanie 

Firma  Emer www.emer.sk patrí k 
najlacnejším profesionálnym 
sťahovacím službám v Bratislave.  
Aj na tú Vám však vieme dať 10% 
zľavu. 

Upratovanie a čistenie 

Čisto www.cisto.sk má zaujímavý 
biznis model – na upratovanie využíva vysokoškolákov – brigádnikov. Poupratujú 
vám teda šikovné dievčatá a chlapci za veľmi rozumnú cenu Poskytujeme 10% 
zľavu. 

Hĺbkové čistenie  

Je firma využívajúca metódu suchého vysávania účinnejšieho ako tepovanie, vhodné 
na čistenie kobercov, gaučov či matracov. Vhodné na veľké upratovanie, pre 
majiteľov domácich zvierat a najmä alergikov pravidelene. Poskytujeme 10% zľavu. 

Koľko môžete ušetriť? 

Kalkulácia ušetreného pri priemernom byte: 

 Služba  Cena v 
€  

Zľava v 
%  

Ušetríte 
v €  

 Sťahovanie 300 10,00% 30 

 Rekonštrukcia bytu (stredná rekonštrukcia) 4000 3,00% 120 

 2x vstavaná skriňa 1000 30,00% 300  

 Kuchyňa 1000 30,00% 300  

 Obývačková zostava 500 30,00% 150  

 Týždňové upratovanie (52x za rok) 1040 10,00% 104  

 Štvrťročné hĺbkové čistenie kobercov a 
matracov 

200 10,00% 20 

 Spolu ušetríte v €    1024 € 

Platnosť karty je jeden rok od vystavenia. 

http://www.viadoor.com/
http://www.emer.sk/
http://www.cisto.sk/

