KJØPETILBUD
SALGSTRINN 10 - HUS 10

SELGER: Husøy Havn AS
SENDES TIL: Privatmegleren Tønsberg AS, e-post: kenneth.doksheim@privatmegleren.no og marius.ingvaldsen@privatmegleren.no
OPPDRAGSANSVARLIG:
Ansvarlig megler: Kenneth Doksheim T: 912 41 500 E: kenneth.doksheim@privatmegleren.no
Eiendomsmegler MNEF: Marius Ingvaldsen T: 930 10 011 E: marius.ingvaldsen@privatmegleren.no
Ved første gangs oversendelse må kopi av leg. for alle budgivere vedlegges kjøpetilbudet (unngå bankkort).
Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnr./sted:

E-post:

E-post:

Telefon:

Telefon:

Undertegnede bekrefter herved bud om kjøp av Alt. 1 leilighetsnummer:
Minstepris i henhold til prisliste kr:
Nærværende bud er bindende til og med den:

Dato:

kl.:

Overtagelse: ved ferdigstillelse - som angitt i salgsoppgave.
Hvorav 10 % av kjøpesummen er forskudd, som skal innbetales når §12 garanti fra selger foreligger. For andre enn forbrukere gjelder andre vilkår,
jfr. salgsoppgave. Hertil kommer dokumentavgift og tingl. gebyr ihht. til gjeldene satser på tinglysningstidspunktet.
Kjøpet inngås i henhold til prisliste datert 01/04/22, prospekt med prosjektbeskrivelse, meglers salgsoppgave, vedlegg til salgsoppgave, samt dette
kjøpetilbudet med informasjon og vilkår.
Nærværende avtale bygger på de opplysninger som er gitt i prospektet, meglers salgsoppgave og vedlegg til prospekt. Det er viktig at kjøper har
satt seg inn i disse dokumenter før kjøpetilbudet inngis.

Finansieringsplan:
10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12

Långiver:

Referanseperson og tlf.nr.:

Kr:

Kr:
Kr:
Kr:

Egenkapital:

Kr:

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Undertegnede er kjent med at utbygger/selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud. Budgiver er kjent med meglers forbrukerinformasjon om budgiving og de forpliktelser som budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha mottatt komplett salgsoppgave/eiendomspresentasjon med alle vedlegg samt informasjonsbrosjyren, «til kjøper av nyoppført bolig». Kjøpetilbudet er bindende for budgiver når det er kommet til
utbyggers/ selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen.
Undertegnede er kjent med at kjøpetilbud og bud logg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for budgiving. Budgiver aksepterer at selger/megler kan
innhente kredittopplysninger.

Sted/dato

Dato/kl.
PrivatMegleren Tønsberg
Nedre Langgate 43, 3126 Tønsberg
www.privatmegleren.no

Kontaktperson

