
Kjøpetilbud fast pris - Salgsstart

Budgiver 1

Fødselsdato

Adresse

E-post

Telefon

Budgiver 2

Fødselsdato

Adresse

E-post

Telefon

Oppdragsnummer:  31-18-9010 
Prosjektet:  Bryggebyen, byggetrinn I, bygg A, B, C, D og E 
Megler:  Tor Jan Endresen og Arild Aasen

Parkering
Jeg ønsker å kjøpe 1 stk parkeringsplass 
for kr 250.000,- (sett kryss)

Båtplass
Jeg ønsker å registrere meg på venteliste 
for mulighet til båtplass (sett kryss)     

          Ja                         Nei

          Ja                         Nei

Finansieringsplan

Budet gjelder til og med den 2. april 2019 kl 15.00.

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge 
parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. 
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som 
helst av oss med tanke på informasjon, avslag eller aksept. Meterstaven slik denne er oppgitt nederst i salgstegningene i prospektet er ikke ihht. 
målestokk og kan ikke legges til grunn. Oppgitt areal i leilighetene er korrekt.

Lånegiver

Egenkapital

Lånegiver

Egenkapital

Betalingsplan
Kr. 100.000,- av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt 
fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av 
nærværende kontrakt. Resterende del av kjøpesum, omkostninger samt ev. endringer og tilvalg innbetales før overtakelse.

Evt. forbehold

Sted, dato

Underskrift

Kopi av legitimasjon

Budgiver 1 Budgiver 2

Sted, dato

Underskrift

Kopi av legitimasjon

Salgsstart: Kjøpetilbudet må være mottatt av Sørmegleren på 
e-post arild.aasen@sormegleren.no innen 28. mars kl 10.00

Jeg/vi gir med dette bindende bud på:

Første prioritet Bolig nr. Pris

Vi trekker leiligheter etter pris - den dyreste først. Dersom jeg ved loddtrekning ikke får tildelt ovennevnte førsteprioritet gjelder det bindende 
budet følgende enheter i prioritert rekkefølge:

Alt. 1 Leilighet nr.

Alt. 2 Leilighet nr.

Alt. 3 Leilighet nr.

Alt. 4 Leilighet nr.

Alt. 5 Leilighet nr.

Pris

Pris

Pris

Pris

Pris

Omkostninger kommer i tillegg iht. prisliste og øvrige betingelser i nøkkelinformasjon og prospekt datert 28.02.2019. 


