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Новини СКАРБНИЦІ

Щасливчики
У Вінниці відбувся розіграш призів для учасників акції — клієнтів
ломбарду «Скарбниця»

Д

есять плазмових телевізорів
вартістю по 3700 гривень за
кожен виграли вінничани в
ломбарді «Скарбниця». Виграти може
кожен!
Вінничанка Наталя Задвірнюк, мати
вісьмох дітей, звернулася за швидкою
фінансовою допомогою до ломбарду
«Скарбниця», коли терміново знадобилися гроші донці на операцію. Операція
пройшла вдало, займані гроші Наталя
повернула, а в подарунок від ломбарду
отримала телевізор. Вона одна з десяти вінничан-щасливчиків, що виграли
12 травня 32-дюймові LCD телевізори
Samsung вартістю три тисячі сімсот
гривень кожен.
— За умовами акції, всі, хто скористається послугами «Скарбниці», в період її дії, отримують у подарунок лотерейний квиток. Також можна придбати
додаткові лотерейні квитки в обмін на
бонуси, які «Скарбниця» нараховує сво-

їм клієнтам. 12 травня, всі, хто прийшов
на розіграш, вкинули лотерейні квитки
у скляний барабан, з якого, після ретельного перемішування, діти витягали
перший ліпший папірець. Щоб дізнатися
ім’я переможця, адже на талоні немає
ніяких написів, лише код, його сканували сканером, — розповіла завідуюча
вінницьких відділень компанії «Скарбниця» Єлизавета Богдан.
Зазначимо, що розіграли не лише десять плазмових телевізорів, а й невеликі
приємні подарунки: парасольки, пледи,
ліхтарики, тощо.
Першою, хто пішов додому з телевізором стала Світлана Лещенко
— В ранці я помолилась: «Господи, а
раптом, я виграю» І виграла! – розповіла жінка.
Найемоційніше раділа за свого щасливчика — Василя Плешка, його велика
циганська родина. Він виграв останній
плазмовий телевізор Samsung.

Зовсім скоро
28 вересня 1618 (394 роки тому) в Брюсселі відкрито перший у світі ломбард.
Ломбард є одним з найстаріших фінансових інститутів в історії людства і має
багату історію. Перші письмові згадки
про нього можна знайти навіть у грецьких і римських джерелах. Є свідчення,
що в Китаї установи, що працюють за
таким фінансовим принципом, існували
ще більше 3000 років тому.

місці, в той же час — о 12 годині за адресою Козицького, 41.
Інга Куц, з місця подій

Увага!
Київське ломбардне відділення за адресою Спаська, 9 змінило своє місце розташування на —
вул. Спаська 5, 1-й поверх.
Зовсім поряд
знаходиться станція метро «Контрактова
площа»!
Завітайте та переконайтесь,
що «Скарбниця» завжди дбає про
комфорт своїх клієнтів!

ломбарди всього світу
святкуватимуть 400-річний ювілей!

У Європі кредити під заставу майна
вперше з’явилися в середньовіччі. Родоначальниками в цьому напрямку є Англія та Бельгія, де вихідцями з італійської
провінції Ломбардії був заснований Будинок Ломбарді, звідси і пішло слово
«ломбард». Через труднощі в економіці
і проблем банківської системи дана фінансова практика набула широкого поширення в європейських країнах.
Цікаво, що той, найперший ломбард,
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Наступний розіграш відбувся у Вінниці 2 червня цього року, на цьому ж

який було відкрито майже 400 років
тому, працює і по сьогоднішній день в
бельгійському місті Брюсселі під маркою Будинку Ломбарді, який є власником мережі кредитних установ по всій
Європі, а його клієнтами були навіть королівські сімейства.
Існує легенда, що іспанська королева Ізабелла профінансувала подорож
Колумба до Америки, заклавши в ломбард діамантову корону.
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Скарбниця розповідає
На ваше запитання відповідає Дмитро Олександрович Морозов —
керівник ломбардних відділень «Скарбниця»
Питання: «Я доволі скептична і обережна людина. Тому мені іноді важко зрозуміти, для чого необхідно залишати свою
контактну інформацію в ломбарді?»
Вероніка, м. Біла Церква
Відповідь:
— Насамперед, контактна інформація
необхідна для зв’язку з клієнтом. Наприклад: Ви вирішили поїхати на відпо-

чинок, забули про терміни по договору.
Оцінювач-експерт зв’яжеться з Вами та
порадить як вигідно вчинити у вашій ситуації. Крім того, є й приємна мотивація
— можливість стати переможцем в безлічі акцій, що проводить «Скарбниця». І
на останок, залишивши достовірні контакти, Ви завжди будете в курсі новин
компанії.

«Ощадливість —
важливе джерело добробуту»
Саме цей вислів Бенджаміна
Франкліна, є найдоречнішим до нашої сьогоднішньої теми. І, навіть,
якщо ви не дуже обізнані в історії,
ця видатна постать, вам точно
знайома, адже саме портрет Бенджаміна Франкліна прикрашає стодоларову купюру.
Сьогодні поговоримо про пролонгування (продовження) договору,
його види і особливості.
Оцінювач-експерт
компанії «СКАРБНИЦЯ»
Наталія Безкоровайна
допоможе нам в цьому.

П

ролон г у ва н ня дозволяє зберегти предмет застави

У кожного з нас, шановні
співвітчизники, стовідсотково є цінні
речі. Отже, висновок простий – про свої
«скарби» треба дбати, їх потрібно примножувати. Тож важливо використати
всі можливості, аби не втратити, згодом, дорогу річ.

Повна пролонгація — це повна оплата суми процентів за фактом. Отже, переваги: при оплаті всієї суми відсотків
ви маєте право: а) отримати наступну
дисконтну картку (згідно умов видачі
дисконтних карток); б) змінити термін
договору від 1 до 63 днів; в) добрати залишок кредиту, якщо такий є; г) внести
додаткову суму для погашення кредиту.

І тут важливо розуміти, що ломбард
– це сучасна кредитна установа. Він не
ставить на меті «відібрати» за безцінь
дорогу річ, ломбарду вигідно те, що й
вам — взаємовигідне чесне і прозоре
співробітництво. Саме тому, в ситуації,
коли клієнт не має можливості викупити свій предмет застави, компанія пропонує безліч варіантів для збереження
предметів закладу. Одним з них є пролонгування. Пролонгування - це подовження строку договору при сплаті
відсотків за кредитом. Існує два види
пролонгування: повне і часткове.

Коли ви робите повну пролонгацію,
ви можете ще й зменшувати тіло кредиту. Тіло кредиту – це, власне, та сума,
яку ви отримали на руки. Так от, в разі
оформлення повної пролонгації, можна
гасити тіло кредиту. Тільки після сплати
всієї суми відсотків, на момент погашення тіла кредиту, клієнт може додати
суму, на яку буде зменшувати кредит.
Приклад: кредит = 200 грн; сума% по договору = 10 грн. Клієнт платить 10 грн і
додає ще 40 грн. Підсумок: Кредит = 160
грн. Сума % = 7,95 грн. Вигода: кредит
менший, сума на викуп менша.

Часткова пролонгація — це сплата
частини суми процентів за користування кредитом. Термін, на який можна продовжити договір, залежить від
сплаченої суми: чим менше сума, тим
менший термін продовження договору.
Отже, переваги – договір подовжений!
Недолік – в такий спосіб, не можна змінювати умови договору.
Ще важливе питання. Скажімо, чи
може хтось замість клієнта, що уклав
договір, здійснити пролонгування? Без
проблем! Довірена особа клієнта повинна мати з собою договір (або «додаток
до договору») і суму відсотків.
Важлива особливість! Довірена особа, здійснюючи повну пролонгацію, має
право гасити тіло кредиту, але не має
права змінювати термін договору та робити добір по кредиту.
Детальніше на стор.4 
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Актуальне інтерв’ю

Вихід там, де вхід!
Інколи ми забуваємо про цю стару, як світ
істину, потрапивши у складну ситуацію. А дарма! Вихід завжди є! І за бажанням, той, хто
його шукатиме – обов’язково віднайде. Варто
лише прислухатись до порад спеціаліста-практика!
Саме з цією метою ми і продовжуємо тему
про ощадливість.

Сьогоднішній наш співрозмовник — оцінювач-експерт ломбарду СКАРБНИЦЯ Олександр Климок

Повна і часткова пролонгація: що вигідніше?
— Пане Олександре, що таке повна
пролонгація?
— Коли Ви оформлюєте заставу і встановлюєте термін договору, на суму кредиту щодня нараховуються відсотки.
Після закінчення терміну вам необхідно
викупити предмет застави (сплатити
тіло кредиту і відсотки за користування
кредитом) або продовжити термін договору, сплативши тільки відсотки, щоб
не втратити предмет застави.
— В яких випадках доцільно оформляти повну пролонгацію, а коли доречніше робити часткову?
— У всіх нас трапляються непередбачувані ситуації: затримка заробітної
платні, незаплановані витрати, тощо.
Термін договору закінчується, а коштів
зась. Вихід – часткова пролонгація. Проте клієнти часто «зловживають» цією
послугою, і в кінцевому результаті самі
собі шкодять. Краще робити повну пролонгацію, так як для клієнта тут більша
вигода.
1. З
 авдяки повній пролонгації є можливість змінювати термін договору (як
збільшувати, так і зменшувати);
2. Частково гасити тіло кредиту, що дає
можливість економити власні кошти.
А це — важливо!
3. Ви можете планувати свій бюджет:

якщо зараз, не має коштів, але ви очікуєте за два-три тижні зарплату або
аванс, то, відповідно, на цей термін і
оформлюєте повну пролонгацію.
— А можете ви згадати якусь цікаву
ситуацію?
— Я наведу приклад, який демонструє
типову, можна сказати, стратегічну, помилку. Клієнт заклав золото на місяць.
Прийшов через місяць, коли відсотків
вже набігло 300 грн. Така сума була
для клієнта завеликою. Отже, він одразу почав сплачувати частково відсотки.
Коли в нього з’явилися зайві 250 грн.,
замість того, щоб сплатити відсотки у
повному обсязі, він знову зробив часткову пролонгацію на тиждень. Клієнт
витрачав даремно свій час (а час — це
ті ж гроші!). Натомість, варто було прислухатися до порад наших спеціалістів,
та одразу зробити повну пролонгацію
з частковою сплатою тіла кредиту. Так
сума на викуп була б меншою, тай час
було б зекономлено. Тепер він так не
вчинить, але чи варто вчитися на власних помилках?
— Багато клієнтів думають що, сплачують відсотки наперед. Це так?
— Ні, це не так. У компанії оплати «на
перед» не існує. Відсотки сплачуються

А чи знаєте ви, що назва всесвітньо відомих годинників
Swatch походить від слогана «second watch» («другий годинник»). Початковий слоган компанії звучав так: «У вас є другий
будинок, чому б не купити другий годинник?». Надалі його трохи скоротили до Swatch.
Компанія Swatch була заснована в 1983 році Ніколасом
Джорджем Хайеком. Вона спочатку ставила своїм завданням
протидію японським виробникам годинників, які в той час
стрімко завойовували ринок завдяки своїм недорогим наручним кварцовим годинникам. Компанія Swatch спеціалізувалася
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завжди по факту.
— Чи можна виправити ситуацію,
якщо договір прострочено?
— Ми чудово усвідомлюємо, в який
нелегкий час живемо. Наша компанія
завжди робить все можливе, щоб клієнтові було зручно і вигідно з нами співпрацювати. Протягом 5—ти днів після
закінчення терміну договору, додаткові
0,39% не нараховуються. Тому, ми радимо клієнтам приходити для сплати відсотків протягом 5 днів після закінчення
строку договору. Потрібно дбати про
«чистоту» своєї кредитної історії.
— І на останок, що б ви хотіли побажати нашим читачам?
— Хотів би побажати кожному з нас –
вміння мудро розпоряджатися коштами. Живіть не одним днем, плануйте
свій бюджет і думайте про завтра. Бо,
як відомо: «На Бога покладайся, та й
сам не відставай!». Обов’язково прислухайтеся до порад спеціалістів! За їхньої
фахової підтримки, ви зможете прорахувати декілька варіантів розвитку подій і обрати найоптимальніший для себе
шлях.

на виробництві недорогих, але дуже якісних годинників, для
чого використовувалися сучасні матеріали та новітні технології
по збірці.
Звичайно є й більш нудна версія походження назви компанії:
начебто того, що Swatch є скороченням від Swiss (made) watch.
Однак сам Хайек завжди наполягав саме на першій версії.
До речі, про час! Вже дуже скоро до Києва з музичною програмою завітає «Доктор Хаус».
Детальніше читайте на стор. 6 

МОЯ

скарбниця

Невигадані історії

Петро Степанович, пенсіонер, м. Сміла
«Я скористався от якою послугою (тепер раджу всім!). В одному із відділень «Скарбниці»
мені порадили: якщо не маю можливості сплатити свої фінансові зобов’язання грошима, то
можна це зробити за допомогою бонусів. От
мені стало цікаво, чи вигідно це мені? Виявилось, що, якщо накопичувати бонуси і мудро
ними розпоряджатися, то вони дуже виручають, ще й як! Так що, контролюйте залишок
бонусів на рахунку, і накопичуйте!».

Ольга, студентка, м. Одеса
«Захотілося мені якось новий мобільний телефон. Не
просто захотілося, аж закортіло (дівчата мене зрозуміють)! У батьків просити посоромилася, а до стипендії ще
тиждень (!) лишався. Заклала в ломбард той телефон,
яким користувалася, і за півгодини, вже тримала новенький! Але, немає межі досконалості! Я з тих пір – постійний клієнт ломбарду. Дуже вже люблю себе побалувати
чимось новеньким».

Тимур, дизайнер-початківець, м. Київ
«Коли отримав нову роботу, життя здавалося таким
чудовим! Але, нажаль, заробітну платню виплачують
нерегулярно. Зате, з регулярністю, якій можна тільки заздрити, надходять рахунки з ЖЕКу. От я і пролонгую весь
час свій договір. В принципі, мене все влаштовує: предмет застави – цілий і неушкоджений (так би дома лежав
без діла), відсотки – невеликі, а на роботі, рано чи пізно,
все налагодиться. Отже у пролонгуванні багато переваг».

Марина, домогосподарка, Київ
«Хочете, - смійтеся, а хочете, - співчувайте, але мій
чоловік – надто вже заощадливий! Я зараз з немовлям
дома сиджу, от чоловік і вважає, що грошей мені не потрібно. Ні, він все, що потрібно купує, але ж хочеться і
кави з подружками інколи випити. А він говорить: «нема
чого вештатися по кав’ярнях, пийте каву вдома!» От я і
взяла в ломбарді, поряд з домом невеличку суму. Вже
декілька разів робила пролонгацію. Як кажуть: «і вівці
цілі, і вовки ситі». Так що, в певній мірі, я взяла не просто грошовий кредит, а ще й спокій в сімейному житті».
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Запитуйте – відповімо!
Шановні читачі! За нашою доброю традицією, МС не залишає без відповіді жодного вашого запитання. Найпоширеніші з них і такі, що можуть стати в нагоді багатьом людям, ми адресуємо експертам, які завжди готові
допомогти практичною порадою.
Сьогодні на ваші запитання відповідають експерти «Моєї Скарбниці»: Іван Іпатов та Олександр Климок.
Питання №1: «У зв’язку із ненормованим робочим графіком, я часто перебуваю у відрядженнях. Тому не завжди
пам’ятаю про свою заставу у ломбарді. Мене цікавить, хто замість мене
може викупити мій предмет застави? Які документи потрібно мати при
собі людині, що прийде замість мене?»
Оксана, м. Львів
Відповідь:
— Викупити предмет застави може
Ваша довірена особа. Ця людина повинна мати при собі:
1. Д
 оговір застави;
2. Д
 овіреність від Вас, посвідчена нотаріусом;
3. Документ державного зразка, що засвідчує її особу (паспорт, посвідчення
водія, закордонний паспорт).
Питання №2: «До Києва приїхав на заробітки. Працюю на будівництві. Інколи зарплату затримують, тож часто
беру фінансову допомогу у «Скарбниці». Наразі хочу надалі користуватись
послугами вашого ломбарду, як мені
продовжити термін договору, не
приходячи в ломбардне відділення?»
Микола, м. Ланівці
Відповідь:
— Необхідно розуміти, що продовжити
договір та змінити його термін – дві різні речі:
1. П
 родовжити договір можна за допомогою системи «Е — ломбард», платіжних терміналів «Ё — платёжка», у
ломбардних відділеннях чи у банку,

попередньо роздрукувавши платіжне
доручення.
2. З
 мінити термін дії договору чи суму
тіла кредиту можна в тому ломбардному відділенні, де Ви оформляли договір. Для цього вам необхідно мати
при собі документ державного зразка, що засвідчуватиме вашу особу та
оригінал договору. Варто зауважити:
пролонгувати договір, оформлений у
Києві, можна у будь якому київському відділенні. А договори, укладені в
регіонах, можна пролонгувати у будь
якому з регіональних відділень.
Питання №3: «Тиждень тому я брав
позику у ломбарді. При собі мав паспорт. Сталось так, що я його загубив. Тепер оформлюю новий. Мене
цікавить, чи можу я викупити свій
предмет застави, надавши інший документ, що засвідчить мою особу?»
Андрій, м. Вінниця

Іван Іпатов —
керівник відділу маркетингу та реклами.

Відповідь:
— Кожен клієнт має повне право брати позику за одним документом, а викупити предмет застави за іншим. За
умови, що фото та дані, зазначені в документах, будуть відповідати дійсності.
В моїй практиці був випадок, коли до
нас звернувся 50—річний чоловік. Йому
необхідно було викупити свій предмет
застави. При собі він мав посвідчення
водія, яке йому було видане ще у 18 років (!) Фото звісно не збігались. Оцінювачу-експерту було важко ідентифікувати
особу. Довелось уточнювати «слово—
пароль», контактні дані, інформацію про

20 червня до Києва завітає Х’ю Лорі. Актор відомий за роллю Доктора Хауса в однойменному серіалі.
В столиці Х’ю презентуватиме свій сольний альбом під
назвою Let Them Talk («Нехай говорять»). Критики
називають цей альбом не
черговою примхою зірки, а
навпаки кращим блюзовим
записом десятиліття.
За словами організато-
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Олександр Климок —
оцінювач-експерт

заставу. Тож, аби уникнути таких ситуацій, раджу при собі мати завжди той документ, в якому вся інформація про вас
буде актуальною.

рів: «Доктор Хаус» доволі
не примхливий щодо райдеру. Прибуде до столиці
за день до концерту разом
із дружиною. Мешкатиме в
номері люкс - у самісінькому центрі Києва.
Х’ю обіцяє виконати
одну пісню – українською
мовою. Тож побажаємо
актору – великих музичних
звершень та приязні від
українських фанів!
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На часі

Турнірна таблиця
Тепер на вустах кожного вболівальника чутно: «Україно, вперед!». Футбол азартна та захоплююча гра, що
байдужим не залишить нікого! Сьогодні МС пропонує вам ознайомитись із переліком команд та графіком матчів, які стосуватимуться спортивної події №1 – Євро 2012. А щоб не турбуватись про зайві витрати на чемпіонат, ви завжди можете звернутись по фінансову допомогу до мережі ломбардів «Скарбниця».
Група A
Польща, Греція, Росія,
Чехія

Група B
Нідерланди, Данія.
Німеччина, Португалія

Група C
Іспанія, Італія, Ірландія,
Хорватія

Група D
Україна, Швеція, Франція,
Англія

Матчі, Група А

Дата
08 червня 2012, 19:00
08 червня 2012, 21:45
12 червня 2012, 19:00
12 червня 2012, 21:45
16 червня 2012, 21:45
16 червня 2012, 21:45

Гравці
Польща - Греція
Росія - Чехія
Греція - Чехія
Польща - Росія
Греція - Росія
Чехія - Польща

Матчі, Група B

Дата
09 червня 2012, 19:00
09 червня 2012, 21:45
13 червня 2012, 19:00
13 червня 2012, 21:45
17 червня 2012, 21:45
17 червня 2012, 21:45

Гравці
Нідерланди - Данія
Німеччина-Португалія
Данія - Португалія
Нідерланди-Німеччина
Португалія -Нідерланди
Данія - Німеччина

Матчі, Група C

Дата
10 червня 2012, 19:00
10 червня 2012, 21:45
14 червня 2012, 19:00
14 червня 2012, 21:45
18 червня 2012, 21:45
18 червня 2012, 21:45

Гравці
Іспанія - Італія
Ірландія - Хорватія
Італія - Хорватія
Іспанія - Ірландія
Хорватія - Іспанія
Італія - Ірландія

Місце
Стадіон: Арена Гданьск, Гданськ
Стадіон: Муніципальний, Познань
Стадіон: Муніципальний, Познань
Стадіон: Арена Гданьск, Гданськ
Стадіон: Арена Гданьск, Гданськ
Стадіон: Муніципальний, Познань

Матчі, Група D

Фінальна турнірна таблиця - Груповий етап
Місце
Стадіон: Національний стадіон, Варшава
Стадіон: Муніципальний, Вроцлав
Стадіон: Муніципальний, Вроцлав
Стадіон: Національний стадіон, Варшава
Стадіон: Національний стадіон, Варшава
Стадіон: Муніципальний, Вроцлав

Дата
11 червня 2012, 19:00
11 червня 2012, 21:45
15 червня 2012, 19:00
15 червня 2012, 21:45
19 червня 2012, 21:45
19 червня 2012, 21:45

Гравці
Франція - Англія
Україна - Швеція
Україна - Франція
Швеція - Англія
Швеція - Франція
Англія - Україна

Місце
Стадіон: Донбас Арена, Донецьк
Стадіон: НСК «Олімпійський», Київ
Стадіон: Донбас Арена, Донецьк
Стадіон: НСК «Олімпійський», Київ
Стадіон: НСК «Олімпійський», Київ
Стадіон: Донбас Арена, Донецьк

Місце
Стадіон: Металіст, Харків
Стадіон: Арена Львів, Львів
Стадіон: Арена Львів, Львів
Стадіон: Металіст, Харків
Стадіон: Металіст, Харків
Стадіон: Арена Львів, Львів
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Відпочивай з користю
ПИТАННЯ:
По горизонталі:
1. Вертка риба. 2.Жук серед автомобілів. 3.Вихідці із РАГСу. 4.Драматург з почуттям гумору. 5.Гра,
що з червня «поставить на вуха» Європу. 6.Мальовнича матерія. 7.Що виграли 10 щасливчиків з
Вінниці. 8.Пролонгація буває повна та ….? 9.Що є важливим джерелом добробуту. 10. З якої провінції походять засновники «ломбарду». 11.У нього перетворюється Іван-дурень. 12.Швейцарська
прикраса за шаленими знижками. 13.Похідний аеродром. 14.Кермо парашута. 15.Марка відомих
швейцарських годинників? 16.Здатність говорити, без умовку. 17.Зброя із сімейства лука. 18. Матч
між Україною та …, що відбудеться 11 червня. 19.Технічна спеціальність, що обіцяє тепленьке містечко. 20. Стовідсоткова альтернатива потворі. 21.Пробіжечка довжиною в 42 195 метрів. 22.Сплячий в
кожному з нас.
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По вертикалі:
1.Морський зубастик. 2.Як називається процес подовження терміну договору. 3.Заходи ситості для
ненажери (розм.). 4.«Мисливець» на призовників.
5.Мотлох на аукціоні. 6.Дві тонни поганого характеру. 7.Музичний смуток. 8. Генеральний бій.
9.Вертикаль, що впала. 10.Процедура, після якої за
одного дають двох. 11.Щокатий гризун, постійний
мешканець живих куточків. 12. Той, у кого до власних суджень ніс не доріс. 13. Музичний темп, «влучив» у прізвище співачки. 14.Що заклала королева
Ізабелла, щоб Колумб дістався Америки.

2

ВІДПОВІДІ:
По горизонталі: 1.Вугор 2.Фольксваген 3.Молодята 4.Комедіограф 5.Футбол 6.Полотно 7.Телевізор 8.Часткова
9.Ощадливість 10.Ломбардія 11.Царевич
12.Годинник 13.Авіаносець 14. Стропа 15.Омега 16.Балакучість 17.Арбалет 18.Швеція
19.Теплотехнік 20.Красунчик 21.Марафон
22.Геній.
По вертикалі: 1.Акула 2.Пролонгування
3.Відвал 4.Воєнком 5.Антикваріат 6.Носоріг
7.Мінор 8.Битва 9.Горизонталь 10.Биття
11.Хом’як 12.Дитина 13.Алегро 14.Корона.
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Шалені пропозиції: заощаджуй!

Годинники найвідоміших брендів з шаленими знижками!
Ними користуються абсолютно всі! Але їхня подібність
закінчується на тому, що всі
вони дозволяють нам орієнтуватися у часі. Годинники! Звичайні, дорогі і дуже дорогі!
Одні просто вірно нам служать, інші – підкреслюють
імідж, статус та прагнення:
«Дорогий годинник не створює час, але відображає, наскільки дорогий час його власника!». Слушна думка!
Сьогодні Ви маєте унікальну можливість створити собі
імідж солідної людини, але
значно, при цьому, зекономити.

Де можна
придбати:

Chronographe Suisse Cie Mangusta
ціна нового - 215 000 грн.,
комісійна ціна - 60 000 грн.
Лінія годинників Mangusta має кілька корисних удосконалень. Бічна накладка, що захищає заводну головку. Витончені укорочені
стрілки, оброблені люмінесцентним складом. Корпус має приємні обтічні контури.
Відмітна особливість дизайну - неординарні
западинки, які роблять ці годинники шедевром естетики.

Zenith Class Elite Reserve
de Marche
ціна нового 42 000 грн.,
комісійна
ціна 20 000 грн.

Omega De Ville Co-Axial Chronometer
ціна нового - 110 000 грн.,
комісійна ціна - 58 000 грн.
Omega - символ респектабельності, матеріального благополуччя, успіху і бездоганного
стилю. Понад 150 років шедеври від Omega
мають бездоганну репутацію, що є еталоном досконалості і якості швейцарської
майстерності.

Годинники марки Zenith були, залишаються і будуть популярними серед справжніх
поціновувачів якості, стилю і довговічності. Відмінна якість, стильний дизайн, висока точність ходу роблять наручні годинники Zenith привілеєм людей, які мають
хороший смак.

Київський магазин комісійної техніки, вул. Червоноармійська, 74, (044) 287-03-51
Київський магазин комісійної техніки, вул. Старовокзальна, 18, (044) 251-27-69
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