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Vi byder på
sandwich og
god vin fra Holte
Vinlager.
Så er rammerne sat
til en informativ og
hyggelig aften.

Vil du gerne bygge nyt?
Jutlander Bank og Hybel har fornøjelsen
af at byde velkommen til en spændende
og anderledes kundeaften.
Vi har inviteret de stærkeste samarbejdspartnere på markedet, så I kan få svar på
alle de spørgsmål, der kan opstå når I skal
til at bygge nyt hus.
Kundearrangementet afholdes torsdag
den 11. april kl. 17.30 i Hybels nye Showroom
samt Jutlander Banks tilstødende lokaler, på
Hobrovej 448, 9200 Aalborg SV.
Tilmelding nødvendig senest den 4. april på:
tilmelding@hybelhuse.dk
Inviterede samarbejdspartnere:

Program
Oplæg fra Hybel og Jutlander Bank
Hybel, den nye husbygger i Nordjylland vil præsentere:
•
Hvem vi er og hvilke muligheder der er, når I
bygger hus med os.
•
Vores tegnekoncept. Vi tegner jeres hus fra bunden.
•
Den Nye GrundpakkeTM, hvor I blandt andet først
betaler grund og hus ved indflytning.
Jutlander Bank vil blandt andet fortælle om:
•
Hvordan I får opfyldt drømmen om at bygge nyt.
•
Hvordan det er at være kunde i Danmarks mest
personlige og tilgængelige bank.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både
Hybel og Jutlander Bank.

Mød inviterede samarbejdspartnere
Smag på gode vine fra Holte Vinlager og få en snak med
vores inviterede samarbejdspartnere.
Mød Kristian Regnar fra Storm Advokatfirma:
•
Rådgivning om byggeprocessen køb/salg.
•
Arv og testamente.
Mød Thorhauge anlægsgartner:
•
Rådgivning om belægning.
•
Haveløsninger.
•
Prisoverslag.

Danmarks mest personlige og tilgængelige bank
I Jutlander Bank arbejder vi målrettet på at blive Danmarks mest personlige og tilgængelige bank.
At vi er personlige, betyder, at du som kunde hos os bliver betragtet som en vigtig person. Vi sætter os i dit sted.
At vi er tilgængelige, betyder, at vores kunder ikke skal indrette sig efter bankens åbningstid.
Som kunde kan du holde møde med din personlige rådgiver tidligt om morgenen, efter aftensmaden eller

Spar penge når du bygger nyt hus med Hybel
Hybel er et byggefirma med nogle af branchens mest erfarne husbyggere. Økonomisk
er vi så solide, at vi tilbyder at købe grunden for jer, bygge huset og finansiere det hele
uden renter og gebyrer.*
Vi samler det hele på én regning, som først skal betales, når I får nøglerne. Det kalder
vi ”Den Nye Grundpakke”.

Se mere på hybelhuse.dk

* Den er god nok, ingen renter og gebyrer.

Hjem
til mere!

Hybel opfører kun huse i Jylland og på Fyn.

i weekenden. Enten i en af bankens afdelinger eller hjemme hos dig selv.

