Ile może kosztować remont dachu?
Klęski żywiołowe sprawiają, że tysiące ludzi, którym wichury i nawałnice zerwały dach muszą
szybko podjąć decyzję jak zorganizować jego wymianę. Informacje dotyczące sposobów finansowania
takich inwestycji, nawet jeśli kojarzą się z reklamą, są w takiej sytuacji pomocne i warto poświęcić chwile
na ich poznanie.
Średnia powierzchnia dachu domu jednorodzinnego w Polsce to 150 m2. Zakładając, że decydujemy
się na dach z popularnego, spełniającego normy materiału, to łącznie z pracą dekarza jest to koszt około 1215 tysięcy złotych. Nawet jeśli do przeprowadzenia tego niezbędnego remontu potrzebne będzie wsparcie
kredytowe, kwota nie musi wzrosnąć.
Porównując koszty najpopularniejszych kredytów na takie cele, w przypadku których płacimy także
odsetki, prowizje i ubezpieczenie – czyli to, że za pożyczenie 12 tysięcy złotych oddajemy łącznie 14 tysięcy
800 złotych i Dachoratki gdzie za pożyczone również 12 tysięcy oddajemy tyle samo, czyli 12 tysięcy
złotych, drugie rozwiązanie jest tańsze o średnio 2,800 złotych.
„Mówimy o prostym sposobie kredytowania ratalnego, który umożliwia sfinansowanie zakupu
pokryć dachowych EuroFala, lub tych pokryć razem z ich montażem. Mówimy o zakupie na raty 0%, w
przypadku którego nawet po 10 minutach mamy ocenę zdolności kredytowej, a wszystkie formalności przy
kwotach do 16 tys zł. są załatwiane u naszych partnerów nawet w ciągu 1 godziny. Łatwość zakupu
przypomina kupowanie na raty sprzętu AGD w supermarkecie” - mówi Artur Orzechowski, Członek Zarządu
Cembrit sp. z o.o.
Przedstawiciel Cembrit podkreśla, że atutem Dachoratki 0% jest to, że klienci nic nie muszą
wykładać z góry, nie płacą odsetek, prowizji, ubezpieczeń.
„Mówimy o kredycie, który możemy spłacać nawet przez 30 miesięcy, a do pożyczenia kwoty do
16 tysięcy złotych wystarczy oświadczenie o dochodach. Tutaj działa prosta i przejrzysta reguła:
“Ile pożyczasz, tyle oddajesz”- mówi Artur Orzechowski. maksymalna kwota kredytu na 1 osobę to
40,000 zł.
Z analizy branżowych porad dotyczących wymiany dachów lub kładzenia pierwszego dachu przy
budowie domu wynika, że największe zainteresowanie odbiorców prócz przygotowania więźby i możliwości
ocieplenia poddasza, wzbudzają dobór materiałów i wybór fachowca.
„Rozmowę o kredycie możemy rozpocząć albo w hurtowi partnerskiej firmy Cembrit, albo u
dekarza, który z hurtownią współpracuje lub chciałby współpracę podjąć w zakresie sprzedaży w systemie
Kredytu Fabrycznego 0% Cembrit, czyli Dachoratki 0% ” - dodaje Członek Zarzadu Cembrit Sp. z o.o.
W województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim z Dachoratki można skorzystać w
Przedsiębiorstwie Handlowym Prima Woźniak Ludwik Składy Partnerskie. Tam też można uzyskać
informacje o sieci hurtowni, które oferują Dachoratkę 0%.
„Każdy klient który do nas zadzwoni, zostanie obsłużony na miejscu, albo skierowany w razie
potrzeby do lokalnego dekarza bądź hurtowni dekarskiej, gdzie zostanie poinformowany i obsłużony w
najkrótszym czasie, jak to tylko będzie możliwe” - podkreśla Ludwik Woźniak, właściciel firmy Prima.
Czas oczekiwania na materiały standardowe Cembrit po ich zakupie to zwykle kilka dni.

