Załącznik nr 1

Cennik
Cennik reklam w miesięczniku „W KOSZYKU. MAGAZYN SUPER OKAZJI”.
moduł = 380 x 250 mm / ROZKŁADÓWKA

MODUŁ 1/1

MODUŁ 1/2

149 990 ZŁ

ROZKŁADÓWKA
(380 x 250)

CAŁA 3. STRONA
(180 x 250)

84 990 ZŁ

OKŁADKI II, III
(180 x 250)

MODUŁ 1/4
MODUŁ 1/2

MODUŁ 1/2

MODUŁ 1/4

CAŁA STRONA
(180 x 250 )

76 990 ZŁ

1/2 STRONY PION
(86 x 250)

39 990 ZŁ

1/2 STRONY POZIOM
(180 x 122)
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„Ukryte owoce”

Krzyżówkę sponsoruje

Pokoloruj wed ug kodu pod obrazkiem

Litery z pól oznaczonych kwadratami
tworzą w kolejości hasło krzyżówki.
Rozwiązanie krzyżówki z nr. 3/2021:
KWITNĄCE BZY
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POZIOMO 1. w sklepie wielobranżowym: mydło i... 5.
gatunek drzewa iglastego 7. tytuł szlachecki 11. kształt
płw. Apenińskiego 13. obrońca w masce 14. dzwony
albo rurki 15. papier na okrągło 16. solidne drzwi 17.
w klasy albo sieciowa 18. hiszpańska potrawa z ryżu
19. można ją zdobyć występując w reality show 24. zanim nastąpi odzew 27. każda szkoła go ma 28. roślina
łąkowa o żółtych kwiatach 29. za pierwszym planem
31. można ją przyszyć do ubrania 35. chluba Wilanowa
36. fotograficzne np. w Afryce 37. domena Balcerowicza 38. kobieta tworząca kreskówki 39. mały dog
lub jamnik

PIONOWO 1. do zębów lub na talerzu 2. jedna jaskółka jej nie czyni 3. np. Olbrychski 4. obraża 5. legendarny jednooki 6. wojskowy płaszcz 7. tam gdzie warzą złoty napój 8. miara powierzchni pola 9. ozdobny
styl w sztuce 10. atak 12. można w nie wpaść 18. włoskie imię kobiece 20. ojcostwa albo spadku 21. zamieszkania lub pobytu 22. nie mówi 23. w nim brudna
woda 24. mityczne groźne stworzenie albo gatunek
ptaka 25. w paście do zębów i w filiżance 26. kamień
z górskiego potoku 27. czynność w czasie aerobiku
30. na czarną godzinę 32. np. Laskowik 33. z niego
mleko 34. zalotnik

MAGAZYN „W KOSZYKU” DRUKOWANY JEST NA PAPIERZE Z RECYCLINGU
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na zielono

na br zowo

na ó to

na czerwono

na niebiesko

OCEŃ NAS
Szanowni Państwo, zależy nam
na tym, aby ten magazyn spełniał
w jak największy stopniu Państwa
oczekiwania. Dlatego interesuje
nas Państwa zdanie. Będziemy
wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się
z nami swoimi uwagami wypełniając
ankietę, którą umieściliśmy tutaj:
www.ankietadlaczytelników.pl

OCENIASZ, POMAGASZ
Każda wypełniona ankieta
to 1 zł wpłacone przez nas
na konto Fundacji Dajemy
Dzieciom Siłę.

Tu może być Twoje logo

RRSO 2,72%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,72% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000 PLN, okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości
nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 2,30% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,09%
obowiązującej po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,40 p.p.), równa rata miesięczna:
1 560,64 PLN, łączna liczba rat: 240. Całkowity koszt kredytu 87 702,84 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 74 553,84 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0%
kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0 PLN, suma opłat za miesięcznych za prowadzenie rachunku VIPKonto w całym okresie kredytowania wynosi 4 080 PLN, suma opłat rocznych za posiadanie
karty kredytowej World MasterCard wynosi 2 850 PLN zgodnie z obowiązującą taryfą Opłat i Prowizji Banku. Koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania wynosi 6 000 PLN. Koszt
ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu wyceny nieruchomości,
gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 387 702,84 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu
może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko
wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 07 stycznia 2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Redakcja i wydawca: Futurama
Solutions Rent Coworking, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, mail: biuro@futurama.ci, www.futurama.ci
nakład: 4.000.000 egz.

SPONSORING KRZYŻÓWKI LUB KOLOROWANKI

!

Bonus

Eko

Kupujesz mieszkanie lub dom na rynku wtórnym?
A może… Kupujesz lub budujesz dom energooszczędny?
Wybierz ofertę dla siebie!

14 990 ZŁ

maj 2021

39 990 ZŁ

84 990 ZŁ

