
Ustvarite si nov dom v VILI PARK

Pomagamo vam z NLB Stanovanjskim kreditom
Zavedamo se, da je nakup nepremičnine ena največjih življenjskih naložb, zato vam pri njeni uresničitvi pomagamo z najboljšo
ponudbo NLB Stanovanjskega kredita:

• Brez stroškov vodenja.
• 50 % popusta na stroške odobritve kredita.
• Brezplačna cenitev nepremičnine
• Odplačilo do 30 let. Začetek odplačevanja kredita lahko 

odložite do 6 mesecev.

• Kredit s spremenljivo ali nespremnljivo obrestno mero 
(ves čas odplačevanja kredita ostane enaka).

• Za nove stranke smo ob sklenitvi NLB Bančnega paketa 
Osnovni, Moj svet, Aktivni ali Premium pripravili posebne 
ugodnosti. Za kaj bi plačevali za vsako storitev posebej, če 
lahko združite vse v enem paketu?

Posvetujte se z mobilnim bančnikom
Ko razmišljate o nakupu nepremičnine, se čimprej pogovorite s strokovnjakom za kredite. Skupaj z njim boste preverili
vašo realno kreditno sposobnost, predlagal vam bo možne rešitve, ponudil individualno ponudbo in svetoval pri
nadaljnjih korakih. Za individualno ponudbo kontaktirajte mobilnega bančnika:

E: Danica.Gradisek@nlb.si,
T: 041 780 126

Promo koda za koriščenje ugodnosti:
700012007040

Vila park ponuja vse sestavine sanjskega doma: lepa, 
svetla stanovanja za posameznike, pare in družine – za vse 
uporabnike, ki jim je pomembna kultura bivanja.

Nova doživetja bivanja bodo na voljo v 23 stanovanjih različnih 
velikosti (2-, 3- in 4-sobna) in 3 poslovnih prostorih. Vila park 
ima 7 etaž,  parkirna mesta (zunaj in v podzemni garaži), 
kolesarnico, kleti/shrambe… Dostop do stanovanj je omogočen 
po stopnicah ali z dvigalom. 

Privlačen dizajn in estetika Vile park sta premišljena, vsebina 
posameznih enot je racionalno, funkcionalno in optimalno 
zasnovana. V neposredni bližini je vsa infrastruktura, ki jo 
zahteva aktivno življenje: od vrtca, osnovne in srednje šole, 
občine, mestnega bazena, lekarne, splošne bolnišnice, 
zdravstvenega doma, trgovine, gostinskih lokalov do odličnih 
prometnih povezav – avtobus, vlak.

Velikost stanovanj: 50 – 100 m2 bivalne površine
Več informacij: https://www.rudis.si/novice/stanovanja-v-vili-
park-pri-obcini-trbovlje-gredo-v-prodajo
Kontakt: Branko Božjak, 
T: +386 41 798 340, 
E: branko.bozjak@rudis.si 

Zgrajeno jutri, kredit že danes
Pri novogradnjah vam omogočamo financiranje nakupa, še preden bo gradnja končana - takoj po sprejetju splošnih 
pogojev prodaje posameznih delov stavbe in stanovanj ter podpisani kupoprodajni pogodbi in plačani ari. 

Omogočamo tudi črpanje  sredstev kredita prek akreditivnega računa, ki tako kupcu kot izvajalcu omogoči izognitev 
tveganju, da bi ostala brez storitve oz. denarja. Akreditiv omogoča, da kupec denar za storitev nakaže banki, ki ga bo nakazala 
izvajalcu le, če bodo storitve opravljene dogovorjenem času in obsegu.
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