KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET STRANDPROMENADEN VIKERSUND:
Oppdragsnummer: 91260019
Prosjekt: Strandpromenaden Vikersund
Leilighetsnummer 1. alternativ:
Oppdragsansvarlig: Kari-Anne Haugan
Kate Sandø

Mobil: 952 15 700
414 54 569

Kari-anne.haugan@dnbeiendom.no
kate.sando@dnbeiendom.no

Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post 1:

E-post 2:

Tlf 1:

Tlf 2:

Hjem:

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris:
Kr._______________________ - kroner _______________________00/100 med tillegg av
omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis iht. salgsvilkår som beskrevet i prosjektbeskrivelse,
salgsprospekt samt prisliste og kjøpetilbudets side 2. Budet er også bindende for ett av følgende
alternativer (gitt at alt 1 ikke blir reelt):
2. alternativ, leil. nr. ____________
3. alternativ, leil. nr: ____________

4. alternativ, leil. nr. ____________
5. alternativ, leil. nr. ____________

Kjøpetilbudet er bindende for samtlige alternativ, men kun slik at tildeling kan skje for en bolig. Ved tildeling vil
de andre alternativ automatisk være å anse som avslått

Långiver:

Referanseperson og tlf. nr.:

Kr

Långiver:

Kr

Egenkapital:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:
Budet gjelder til og med den 24.10.18, kl 12:00.
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. Bud som megler mottar
etter kl 15.00 kan ikke forventes behandlet før neste arbeidsdag.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt.
Dette innebærer at megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud,
endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

________________________
Sted/dato
Kopi av legitimasjon

_________________________
Budgiverens underskrift

________________________
Budgiverens underskrift

Kopi av legitimasjon

Viktig informasjon om tilbud på kjøp av bolig:
Boligene selges med faste priser og etter prinsippet «først til mølla».
Under visningen lørdag 21. okt skal Kjøpetilbud leveres til megler fra kl 12 til kl 14.
Etter at visningen er ferdig, kan kjøpetilbud også sendes elektronisk.
Kjøpetilbudet skal inneholde en finansieringsplan. Kontaktperson i kredittinstitusjon med telefonnummer
må oppgis i kjøpstilbudet.
Kjøpstilbud som leveres inn i forbindelse med salgsstart (21.-24.okt) kan tidligst ha akseptfrist 24. okt. kl.
12:00 i det megler forventer at det kan ta noe tid å avklare finansiering på alle bud.
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 representasjonsfullmakt. Dette innebærer at
megler kan forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår
side samt informasjon om avslag eller aksept.

________________________
Sted/dato

_________________________
Budgiverens underskrift

________________________
Budgiverens underskrift

