KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET SKYTTA TERRASSE
Sendes til DNB Eiendom v/ Julian Alexander Hahn mailadr:
JULIAN.HAHN@DNBEIENDOM.NO
Oppdragsnummer: 912195001

Skytta terrasse, Gnr: 7, Bnr: 21 i Nittedal kommune
Bolig/leilighetsnummer:
Mobil: 99 22 40 78

Oppdragsansvarlig: Julian Alexander Hahn
Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Adresse:

Faks:

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 + omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht.
salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder prisliste, tegninger, leveransebeskrivelse og prospekt. Dersom
ovennevnte bolig blir tildelt en annen kjøper i forbindelse med loddtrekning ønsker jeg å legge inn bindende bud på følgende
alternative leiligheter i prioritert rekkefølge:
Alternativ 2:_____ Alt 3_____ Alt 4______ Alt 5______ Alt 6_____ Alt 7______ Alt 8______ Alt 9______
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.
Finansieringsplan:
10 % av kjøpesum ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12.
20 % dersom kjøper er å anse som profesjonell.
NB! Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny
eiendom ved overføring av beløpet.
Resterende del av kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.

Kr

Referanseperson og tlf. nr.:
Långiver:

Kr

Långiver:

Kr

Egenkapital:

Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:
Budet gjelder til og med den
kl.
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl 15.00 en uke etter at megler mottok budet
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

