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Tisková zpráva
Krabička na dva dny. Rok stojí kuřáka přes 15 tisíc
Kouření patří mezi v současnosti nejvíce diskutované zlozvyky. Přispívá k tomu i vlna zákazů
a boj za čistý vzduch v restauracích nebo na autobusových zastávkách. I přesto se mnoho
lidí cigaret dál odmítá vzdát, i když za ně vydávají nemalé částky. Společnosti poskytující
nebankovní půjčky pravidelně zaznamenávají před výplatou nárůst žádostí, protože řada lidí
s penězi kvůli svým zlozvykům jako je alkohol, cigarety nebo automaty, nevyjde. Podle
průzkumu agentury Ipsos pro PROFI CREDIT si tuzemský kuřák dopřeje 12 cigaret denně,
to znamená krabičku na dva dny.

Měsíčně tedy za cigarety vydáme téměř 1300 korun, za alkohol je to poloviční částka. „Útrata
za cigarety a alkohol pak mnohým domácnostem narušuje rozpočet,“ říká marketingová
ředitelka PROFI CREDIT Dana Hakavcová. Průměrný kuřák za své nikotinové potěšení
ročně utratí přes 15 000 korun! „I přesto si mnozí své rituály s cigaretou nad sklenicí piva
neodepřou. Nemají ale finanční rezervu, neočekávané výdaje na nezbytný provoz
domácnosti jim proto může pomoci vyřešit půjčka,“ dodává Dana Hakavcová.
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Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších třech zemích střední a východní Evropy a v Rusku.
PROFI CREDIT Czech patří v Česku od roku 2000 mezi prvních pět hráčů na trhu nebankovních půjček. Vloni přesáhl v ČR celkový
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