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Cennik

Za!"cznik nr 1

Cennik reklam w miesi!czniku „W KOSZYKU. MAGAZYN SUPER OKAZJI”.

modu! = 380 x 250 mm / ROZK"ADÓWKA

ROZK"ADÓWKA 149 990 Z" 
(380 x 250)

CA"A 3. STRONA 84 990 Z" 
(180 x 250)

MODU" 1/1 MODU" 1/2

CA"A STRONA 76 990 Z" 
(180 x 250 )

OK"ADKI II, III 84 990 Z" 
(180 x 250)

MODU" 1/2 MODU" 1/2

1/2 STRONY PION 39 990 Z" 
(86 x 250)

1/2 STRONY POZIOM 39 990 Z" 
(180 x 122)

MODU" 1/4

MODU" 1/4

SPONSORING KRZY#ÓWKI LUB KOLOROWANKI  14 990 Z" 
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Redakcja i wydawca: Futurama
Solutions Rent Coworking, Pl. Trzech Krzy!y 10/14, 00-499 Warszawa, mail: biuro@futurama.ci, www.futurama.ci

nak"ad: 4.000.000 egz.

POZIOMO  1. w sklepie wielobran!owym: myd"o i... 5. 
gatunek drzewa iglastego  7. tytu" szlachecki  11. kszta"t 
p"w. Apeni#skiego  13. obro#ca w masce  14. dzwony 
albo rurki  15. papier na okr$g"o  16. solidne drzwi  17. 
w klasy albo sieciowa  18. hiszpa#ska potrawa z ry!u  
19. mo!na j$ zdoby% wyst&puj$c w reality show  24. za-
nim nast$pi odzew  27. ka!da szko"a go ma  28. ro'lina 
"$kowa o !ó"tych kwiatach  29. za pierwszym planem  
31. mo!na j$ przyszy% do ubrania 35. chluba Wilanowa  
36. fotografi czne np. w Afryce  37. domena Balcero-
wicza  38. kobieta tworz$ca kreskówki  39. ma"y dog 
lub jamnik

PIONOWO  1. do z&bów lub na talerzu  2. jedna jaskó"-
ka jej nie czyni  3. np. Olbrychski  4. obra!a  5. legen-
darny jednooki  6. wojskowy p"aszcz  7. tam gdzie wa-
rz$ z"oty napój  8. miara powierzchni pola  9. ozdobny 
styl w sztuce 10. atak  12. mo!na w nie wpa'%  18. w"o-
skie imi& kobiece  20. ojcostwa albo spadku  21. za-
mieszkania lub pobytu  22. nie mówi  23. w nim brudna 
woda  24. mityczne gro(ne stworzenie albo gatunek 
ptaka  25. w pa'cie do z&bów i w fi li!ance  26. kamie# 
z górskiego potoku  27. czynno'% w czasie aerobiku  
30. na czarn$ godzin&  32. np. Laskowik  33. z niego 
mleko 34. zalotnik

Litery z pól oznaczonych kwadratami 
tworz$ w kolejo'ci has"o krzy!ówki. 
Rozwi$zanie krzy!ówki z nr. 3/2021: 
KWITN)CE BZY

Krzy!ówk& sponsoruje

Krzy ówka

M
A

G
A

Z
Y

N
 „

W
 K

O
SZ

Y
K

U
” 

D
R

U
KO

W
A

N
Y

 J
ES

T 
N

A
 P

A
PI

ER
Z

E 
Z

 R
EC

YC
LI

N
G

U

Tu mo!e by" Twoje logo
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Kupujesz mieszkanie lub dom na rynku wtórnym? 
A mo!e… Kupujesz lub budujesz dom energooszcz"dny?
Wybierz ofert" dla siebie!

RRSO 2,72%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,72% dla nast!puj"cych za#o$e%: ca#kowita kwota kredytu: 300 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesi!cy; wk#ad w#asny: 20% warto&ci 
nieruchomo&ci; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,30% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i mar$y Banku w wysoko&ci 2,09% 
obowi"zuj"cej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomo&ci (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwy$sza mar$! kredytu o 1,40 p.p.), równa rata miesi!czna: 
1 560,64 PLN, #"czna liczba rat: 240. Ca#kowity koszt kredytu 87 702,84 PLN, w tym: suma odsetek w ca#ym okresie kredytowania: 74 553,84 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu:  0% 
kwoty udzielonego kredytu wynosz"ca 0 PLN, suma op#at za miesi!cznych za prowadzenie rachunku VIPKonto w ca#ym okresie kredytowania wynosi 4 080 PLN, suma op#at rocznych za posiadanie 
karty kredytowej World MasterCard wynosi 2 850 PLN zgodnie z obowi"zuj"c" taryf" Op#at i Prowizji Banku. Koszt ubezpieczenia nieruchomo&ci za ca#y okres kredytowania wynosi 6 000 PLN. Koszt 
ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynno&ci cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W ca#kowitym koszcie kredytu Bank nie uwzgl!dnia nast!puj"cych kosztów: kosztu wyceny nieruchomo&ci, 
gdy$ nie jest dostawc" tej us#ugi dodatkowej dla konsumenta. Ca#kowita kwota do zap#aty wynosi:  387 702,84 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowi"zywania umowy kredytu 
mo$e ulec zmianie w zwi"zku ze zmian" stopy referencyjnej WIBOR 3M, która mo$e spowodowa', $e koszty obs#ugi kredytu mog" wzrosn"' lub zmale'. Zmienne oprocentowanie niesie za sob" ryzyko 
wzrostu wysoko&ci raty, a tym samym ca#kowitej kwoty do zap#aty. 
Kalkulacja zosta#a dokonana na dzie% 07 stycznia 2021 r. na reprezentatywnym przyk#adzie.

Eko!Bonus

„Ukryte owoce”

na zielono na br zowo na ó to na czerwono na niebiesko

Szanowni Pa!stwo, zale"y nam 
na tym, aby ten magazyn spe#nia# 
w jak najwi$kszy stopniu Pa!stwa 
oczekiwania. Dlatego interesuje 
nas Pa!stwa zdanie. B$dziemy 
wdzi$czni, je%li zechcecie podzieli& si$ 
z nami swoimi uwagami wype#niaj'c 
ankiet$, któr' umie%cili%my tutaj: 
www.ankietadlaczytelników.pl

OCENIASZ, POMAGASZ
Ka!da wype"niona ankieta 
to 1 z" wp"acone przez nas 
na konto Fundacji Dajemy 
Dzieciom Si"#.  

Pokoloruj wed ug kodu pod obrazkiem

K r wa ka

OCE$ NAS


