Děkujeme Vám, že se Buřinka stala Vašim finančním partnerem. Jako bonus Vám zasíláme slevové
kupony, které se Vám při vylepšování bydlení mohou kdykoliv hodit. Tak neváhejte a pusťte se do toho.
Vaše Buřinka
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Nabídky obchodních partnerů na rok 2017
3D VIZUALIZACE ZDARMA. Sleva 27 % je
poskytována na celý sortiment nabízený
v prodejnách studií koupelen Ptáček
s výjimkou vybraných značek.
Slevy se nevztahují na zboží již zlevněné,
doprodejové a slevu nelze kombinovat
s jinými druhy slev. Seznam prodejen na
www.koupelny-ptacek.cz

Sleva platí na vybrané komponenty řady
Bauformat, Livanza a Dolti. Slevu nelze
kombinovat s dalšími slevovými akcemi.
Seznam prodejen na www.oresi.cz

Ke každému plastovému oknu vnitřní
izolační parapet zdarma.
Akční nabídky nelze kombinovat. Kupon
je možné uplatnit na všech obchodních
místech SULKO. Více na www.sulko.cz

Sleva platí na veškerý sortiment interiérových
dveří a zárubní PRÜM.
Slevu nelze kombinovat s jinými akčními
nabídkami. Seznam prodejen na uplatnění
slevy naleznete na: www.prum.cz/burinka

Sleva platí na sekční, posuvná a křídlová
garážová vrata. Sleva se nevztahuje na
„set Easy“, doplňky a služby. Lze uplatnit
u regionálních zástupců uvedených na
www.trido.cz

30 % střešní krytiny LINDAB zdarma
při zakoupení střechy vč. příslušenství
a okapového systému.
Kupon je možné uplatnit přes obchodní
zástupce Lindab a web
www.lindabstrechy.cz

Sleva platí na veškerý sortiment ve všech
prodejnách Woodcote. Seznam prodejen na
www.woodcote.cz

Sleva platí na koupelny a kuchyně. Slevu
nelze kombinovat s dalšími slevami a akční
nabídkou. Neplatí pro kuchyně EASY24
a Multi.
Seznam prodejen na www.siko.cz

DODATEČNOU SLEVU AŽ 3 000 Kč
dostanete k dalším aktuálním slevám na
okna a vchodové dveře.
Dodatečnou slevu lze uplatnit na obchodních
místech uvedených na www.vekra.cz nebo
přes on-line poptávku, kde se do poznámky
uvede: „Dodatečná sleva Buřinka“. Slevu
lze uplatnit pouze před podpisem smlouvy
VEKRA na zakázky uzavřené do 31. 12.
2017. Neplatí na doplňky a služby.

Kompletní vyřízení žádosti na Kotlíkovou
dotaci na výměnu starého zdroje vytápění
za nový. Platí pro klienty vlastnící rodinný
dům. Více informací na 733 733 656.

Sleva na švédské tepelné čerpadlo IVT.
Ideální zdroj tepla pro novostavby i jako
náhrada za kotle na uhlí, dřevo, elektřinu,
nebo plyn.
Sleva platí pro tepelná čerpadla vzduch/
voda IVT AIR X, vzduch/vzduch IVT NORDIC
a země/voda IVT PREMIUMLINE. Slevu lze
uplatnit u obchodních zástupců IVT.
Více informací na www.cerpadla-ivt.cz

Pomůžeme Vám získat dotaci v rámci
dotačního programu Nová zelená úsporám.
Získejte dotaci na zateplení domu, výměnu
oken a dveří, instalaci rekuperace,
fotovoltaiky nebo solárních panelů.
Volejte 733 733 656.

