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www.slovenskyreporter.sk

ZAMERANIE A CENOVÁ PONUKA ZDARMA

BRIZOLIT - oprava prasklín, vysprávky
pred maľovaním

STRECHA - brúsenie, odmastenie pred
čistením a maľovaním

0948 269 021, BUDOVATEĽSKÁ 1285, VRANOV N/T

PROFESIONÁLNE ČISTENIE
A MAĽOVANIE BRIZOLITU A STRIECH
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MAXIME LAGACÉ

ŠETRIŤ A SPLÁCAŤ SÚČASNE
INTELIGENTNÚ PÔŽIČKU 

MÔŽETE MAŤ AJ VY
Naši rodičia aj starí ro-

dičia zastávali názor, že 
na všetko si treba našet-
riť. Nechceli sa zadlžovať a 

žiť v strachu, že nebudú mať na splátky. 
Preto roky šetrili - najprv na byt, potom 
na auto, neskôr na televízor, či na práč-
ku… No kým na vysnívanú vec našetrili, 
tak v lepšom prípade zdražela o polovicu, 
v horšom prišla menová reforma a celé 
úspory vyšli navnivoč. 

Prvým dôvodom ich neúspechu bol spô-
sob ukladania úspor. Peniaze si odkladali 
na účet v banke, na vkladné knižky či do 
vankúša, teda na miesta, o ktorých mali 
pocit, že ich nebude menej, ako vložili. 
Zároveň získali istotu, že ich tam nebude 
ani viac. Ba čo je horšie, „bezpečne“ odlo-
žené peniaze postupne strácali hodnotu. 
Ceny sa totiž zvyšovali, prípadne reformy 
menili peniaze v nevýhodnom pomere. 

Druhým dôvodom neúspechu bol spô-
sob uvažovania, teda čakanie, kým budú 
mať úspory rovnakú výšku, ako cena bytu 
či auta. Pritom daný majetok bol pre rodi-
nu cennejší a potrebnejší práve v období, 
keď si naň len sporili, nie v období, keď si 
naň konečne nasporili.

V súčasnosti existuje dostupné riešenie, 
ktoré odstráni obavu z nesplácania dlžôb 
a zároveň ponúka možnosť využívať ma-
jetok v čase, keď ho človek skutočne po-
trebuje. V skratke ide o kombináciu pravi-
delného sporenia a pôžičky. 

Vďaka pôžičke si viete zadovážiť po-
trebné veci a prostredníctvom pravidel-
ného sporenia si vytvoríte fi nančný van-
kúš, ktorý vie zabezpečiť splácanie dlhu 
aj vo fi nančne ťažkých časoch.

Ponuka pôžičiek je veľmi široká. Správ-
nym nastavením parametrov dlhu, ako 
je dĺžka splatnosti či fi xácia úrokovej 
sadzby, sa dá vyhnúť nepríjemným skú-
senostiam a docieliť lepšie fi nančné plá-
novanie. 

Spôsobov sporenia nie je o nič menej. 
Na vytvorenie fi nančného vankúša je k 
dispozícii množstvo investičných produk-
tov a to tak na krátke i dlhé obdobie.

Inteligentná pôžička je riešenie, vďaka 
ktorému si môžete dopriať veci už dnes 
a zároveň sa môžete tešiť na budúcnosť 
podľa vlastných predstáv.

Môžete nás kontaktovať pre viac informácií: 
MVDr. Adela Bajužíková, 0905 630 223 

Mgr. Ing. Richard Nalevanko, 0918 464 301

 Spolupracujeme so 

spoločnosťou Swiss Life 

Select

ISTÍME A
MA UJEME

fasády
strechy
zámkové dlažby
parkovacie miesta
striekame brizolit

PRÍDEME
VÁM

SPRAVI
VZORKU
ZDARMA

WWW.WITON.SK

0800 144 125
0910 401 080
Budovate ská 1285
Vranov nad Top ou

Zameranie a cenová
ponuka ZDARMA

Záruka až 12 rokov
na nama ovanú fasádu

Používame airless technológie 
a pracovné postupy, ktoré 
zaručia dlhodobý 
a stály výsledok.

Spoľahlivo 
odstránime všetky 
mikroorganizmy, 
mach, plesne, riasy, 
prach, smog, olejové 
stopy či iné nečistoty.

Číslo: 2022/08 – leto III,  

Vydané: 8.8.2022

Náklad: 36.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde 

v septembri 2022

Ročník XXI, vychádza me-
sačne, v roku 2022 v pláne 

10 vydaní. 
Zdarma pre obyvateľov rodinných domov 

v meste Košice a zároveň  mestá a obce 

distribučnej oblasti JUH. 

Vydavateľstvo, inzertné 

oddelenie:

Môj Východ s.r.o., 
Jantárová 30, Košice

IČO: 46 817 492, 
Registrácia: EV 3024/09

info@vilka.sk, 0907 923 374
www.vilka.sk

Vilka 
Košice

magazín pre 
bývanie, domov 

a lepší život

Už 22 rokov s vami
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„Ak skutočne milujete prírodu, všade 
nájdete krásu.“ VINCENT VAN GOGH 

Zn
ačka číslo

n
a

celom svete1º

SPR1

Táto ponuka je k dispozícii do 15. 6. 2022 a nie je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Zavolajte 
zadarmo

0800 162 162 ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS ZADARMO

CENA

KOMFORT

FUNKČNOSŤ

Naši klienti považujú 
naše schodiskové výťahy 
za výrobok s najlepším 
pomerom ceny a kvality 

vo svojej kategórii.

Bezpečnosť na schodoch 
a štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí 
vášho domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš 
exkluzívny štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.

Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám 
bezplatne a nezáväzne posúdila vaše schody.

Spomeňte toto vydanie a získajte 10% zľavu
na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

SK_Stannah_SPR1_05-2020_95x128.indd   1 23.05.2022   12:45
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„Ži v prítomnosti, rob všetko, čo treba. Každý 
deň vykonaj toľko dobra, koľko môžeš. 

Budúcnosť sa ukáže.“  Peace Pilgrim

KiNEKUS Košice - Tešíme sa na Vás
Domácnosť / Záhrada / DielňaPri Prachárni 4 (OC CASSOVIA)

UŠETRITE S CENOVÝMI TRHÁKMI 

V KINEKUSE

Záhradn nábytok OLÍVIA

CENOV TRHÁK

349€
420€

 

Píla AKU JS-L0118

CENO TRHÁK

4990 €
59 €KUFRÍK

V CENE

Detská hojda ka

CENO TRHÁK

7 90€
10 €

Pasirák MOLLY 3

CENO TRHÁK

699 €
8,50 €

Od avovací hrniec 8 l

CENO TRHÁ K

5990 €
65 €

Hrniec 17 l - nerez

CENOV  TRHÁK

4990 €
55 €

Záhradn nábytok MARINA

CENO TRHÁK

879€
990 €

Plastový pasirák s 
priemerom 26 cm, v 
spodnej časti otvor na 
sitko, 3 oceľové sitká, 
určený na pasírovanie / 
pretláčanie paradajok 
na kečupy, či inú varenú 
zeleninu, ovocie..
3760887

3-dielny oceľový 
odšťavovací hrniec pre 
odštavovanie na pare.
Sklenená pokrievka 
s otvorom pre únik 
prebytočnej pary s 
oceľovým lemom
Na všetky druhy sporákov 
vrátane indukcie
3028481

nerezový hrniec, priemer 30 
cm, výška 25 cm, objem 17 l, so 
sklenenou pokrievkou, vhodný 
na indukciu, plynový varič, 
elektrický varič, sklokeramickú 
dosku, vhodný do umývačky 
riadu
329400121

Drevená hojdačka, rozmer 
35x27cm, závesná, dĺžka 
lana 140 cm, nosnosť do 
60 kg, slovenský výrobok.
2340026

Luxusný polyratanový nábytok pre pohodlné sedenie na vašej terase či v záhrade.
232137

Polyratanový nábytok OLÍVIA je ideálnym riešením do rozmerovo obmedzených priestorov.
 232145

18V priamočiara kmitacia 
píla rady AKU 18V SYSTEM, 
ideálna pílka pre každého 
domáceho majstra, ktorý 
potrebuje spoľahlivú a 
presnú výpomoc.
- Variabilné nastavenie 
rýchlosti 0 - 2 300 otáčok
- Maximálna hrúbka 
rezaného materiálu drevo: 
65 mm kov: 8 mm
15910040

UNIVERZÁLNY NÁBYTOK
NA MNOH YU ÍVO
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 „Tajomstvo úspechu a šťastia spočíva v tom, 
ako si vieme vážiť každučkú chvíľu 
každého dňa.“  PAM BROWN

Domácnosť / Záhrada / Dielňa

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

HIT TOHTO LETA
SIETE NA SUŠENIE

HUBY

BYLINKY

OVOCIE

UŠETRITE DOMA MIESTO - vďaka poschodiam a praktickému baleniu

VEĽKÝ ÚŽITOK ZA SKVELÚ CENU

Kruhová sieť  na sušenie 
7-poschodová čierna
- priemer 58 cm
- 7 poschodí
- výška 140 cm
- plocha cca 1,8 m2 CENOVÝ TRHÁK

2390 €
2549 €

Kruhová sieť na sušenie 
8-poschodová biela
- priemer 58 cm
- 8 poschodí
- výška 165 cm
- plocha cca 2,1 m2 CENOVÝ TRHÁK

2490 €
2649 €

KiNEKUS Košice - Tešíme sa na Vás
Pri Prachárni 4 (OC CASSOVIA)
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ZIMNÉ ZÁHRADY

„Človek je súčasťou prírody a jeho vojna proti 
prírode je nevyhnutne vojnou proti sebe samému.“ 

RACHEL CARSON
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„Čas strávený medzi stromami nie je nikdy 
strateným časom.“ KATRINA MAYER 

KARATE
PONDELOK

STREDA
PIATOK

PP BJJ
UTOROK
ŠTVRTOK
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Ponuka vo vnútri

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

KiNEKUS Košice - Tešíme sa na Vás Pri Prachárni 4 (OC CASSOVIA)
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní do 31.08.2022  alebo do vypredania skladových zásob. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Dekorácie nie sú súčasťou výrobku.


