
KJØPETILBUD 
SALGSTRINN 8 - HUS 8

Leveres til DNB Eiendom; direkte til megler eller ved elektronisk budskjema på www.dnbeiendom.no

OPPDRAGSANSVARLIG: Lill-Iren Barth og Bård Johnson  Mobil: 91 32 65 32/ 46 80 88 98 
OPPDRAGSNR: 941225018

Undertegnede 1:      Fødselsdato: 

Undertegnede 2:      Fødselsdato: 

Adresse:       Postnr./Sted: 

E-post 1:       E-post 2:  

Tlf 1:       Tlf 2: 

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på leilighetsnummer                                   til pris:

Kr.          - kroner      00/100, 
med tillegg av omkostninger jf. prisliste. Kjøpetilbudet inngis iht. salgsvilkår i Salgsoppgave datert 20.10.2022 med vedlegg til prospekt for 
ferdigstilte boliger datert 6.1.2023; herunder prisliste, tegninger og tekniskbeskrivelse. 

Gnr 159, bnr 535, snr ______ i Tønsberg kommune.

Betalingsplan:
Kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.

Finansieringsplan: 

Långiver:      Ref. person og tlf.nr:    Kr

Egenkapital:      Ref. person og tlf.nr:    Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:
 
Kjøpetilbudet gjelder til og med den             kl.  
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder kjøpetilbudet til kl. 15.00 dagen etter at megler mottok det. 

Sted, dato                                   Budgiver 1’s underskrift                 Budgiver 2’s underskrift  

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud, og er klar over at handelen er juridisk bindende 
for begge parter, dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen. Kjøpetilbudet kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selg-
er er gjort kjent med det. Kjøpetilbud som megler mottar etter normal arbeidstid, 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 kjøpetilbud, endringer i kjøpetilbud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.

Personvern/GDPR
• DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig og benytter den informasjonen du oppgir i budskjemaet for å registrere ditt bud, formidle bud, sjekke
 finansiering og avholde budrunde. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger i denne forbindelse er personvern
 forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. DNB Eiendom er forpliktet etter forskrift av eiendomsmegling § 3-7 til å oppbevare alle dokumenter i 
 forbindelse med et eiendomsmegleroppdrag. Oppbevares opptil 13 år.
• DNB Eiendom benytter kjøpers kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e-post for å sende ut spørreundersøkelser, for å få din tilbake
 melding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom. Besvarelse av undersøkelsen er 
 anonym. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her. Grunnlaget for utlevering av data til 
 tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 bokstav f.
• DNB Eiendom utleverer opplysninger knyttet til eiendommen, budgivning (anonymt) og salget til bruk for offentlig statistikk, analyse og 
 forskningsformål. Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger og behandling av disse er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6, 
 1 bokstav f og GDPR artikkel 5, nummer 1, bokstav b, jf. artikkel 89 nr. 1
• DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, e-post, mobilnr, adresse, fødselsdato 
 (kjøper), eiendommens adresse til utbygger og utbyggers samarbeidspartnere. Opplysningene benyttes til utsendelse av informasjon om 
 fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av internettlinjer, samt utarbeide statistikk og analyser som 
 benyttes til innsikt i markedet og utvikling av nye prosjekter. Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for å ha lovlig behandlingsgrunnlag for 
 å benytte personopplysningene til formål utover det som er regulert i eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom.
• Du kan lese mer om hvordan DNB Eiendom behandler personopplysninger, herunder om dine rettigheter til blant annet innsyn, retting og 
 sletting, i vår personvernerklæring.

Jeg/vi er fysisk(e) person(er) som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet: 

Ja:    Nei:  

Sted, dato                                   Budgiver 1’s underskrift                 Budgiver 2’s underskrift  

DNB Eiendom, Møllegaten 9, 3111 Tønsberg



ØVRIGE VEDLEGG: FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING
SALGSTRINN 8 - HUS 8

DNB Eiendom, Møllegaten 9, 3111 Tønsberg

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med 
 ikrafttredelse av endringer i eiendoms- meglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet,  
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, 
 Eiendomsmeglerfore- takenes Forening og Norges Eiendomsmegler-
forbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 
§ 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som 
 forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved 
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt 
over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det  legges 
inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å set- te seg inn 
i all  relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell 
 salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, 
  herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre 
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også  budforhøyelser 
og mot- bud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til 
 oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og  signatur 
fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for 
 budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. 
Med  skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som epost og 
SMS når  informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ bnr), 
kjøpesum, budgivers kontakt- informasjon, finansieringsplan, 
 akseptfrist, over- takelsesdato og eventuelle forbehold som for 
eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. 
Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.  
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal 
 megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 
første  virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen 
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har 
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdrags giver, 
budgivere og øvrige  interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke 
gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere.  Dersom 
bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan 
avvikle  budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver 
og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine  handlingsvalg, vil 
megler fraråde budgiver å stille slik frist

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor 
oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne 
skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at 
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde 
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve 
kopi av budjournalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet 
 opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig 
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom 
 fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet 
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan 
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem 
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av 
 selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en 
annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig 
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for 
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen 
 akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte 
“ motbud”), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid 
aksepteres av kjøper.



ØVRIGE VEDLEGG: VIKTIG OM BUDGIVNING
SALGSTRINN 8 - HUS 8

DNB Eiendom, Møllegaten 9, 3111 Tønsberg

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN 
BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.

(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 
6 2 og 6 3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå 
skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud 
som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd 
underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, 
må du følge disse reglene:

•   Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder bud  forhøyelser og motbud. 
Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha 
en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.

•   Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema, påført 
din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for eiendommen 
fremkomme.

•   Samtidig med at du inngir første bud må du legiti mere deg. Det kan 
gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID 
når du legger inn elektronisk bud på dnbeiendom.no, eller du kan 
vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. 
Annen oversendelse, eks sms eller e post, er forundet med en viss 
risiko for at opp  lysningene kommer på avveie.

•   Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige 
budgivere undertegne bud  skjemaet og legitimere seg.

•   Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet 
på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige 
 budgivere under  tegne budskjemaet og legitimere seg.

•   Du kan velge mellom følgende når du skal sende inn bud:  Levere 
 direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB 
 Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på eiendommens 
side på dnbeiendom.no Annen oversendelse, eks sms eller e post, er 
forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie.

•   Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes 
 behandlet før neste ordinære arbeids  dag.

•   Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren. 
Megleren vil straks budet er mot  tatt bekrefte dette skriftlig til deg. 
Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å sjekke om 
budet er mottatt.

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så videre-
formidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med 
informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6–4 vil kopi av budjournalen bli 
oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert 
anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på bud  
 skjemaet.

For øvrig vises det til «Bransjenorm for budgiving» på DNB Eiendoms 
budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er viktig å 
sette seg inn i før du gir bud.



ØVRIGE VEDLEGG: OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR
SALGSTRINN 8 - HUS 8

DNB Eiendom, Møllegaten 9, 3111 Tønsberg

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmegler- forbund, 
 Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, og er 
 gjeldende fra 1. januar 2020.

GENERELT
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 
regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av 
fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke
er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift 
eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpas-
set bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal 
regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. 
Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendom-
men, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet 
er opplyst i salgs- oppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale 
på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbe-
hør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne 
oversikt.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. Dersom det 
er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det 
heller ikke medfølge.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varme pumper og 
panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående biopeiser/
varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke

  med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fast monterte 
  varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, 
herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks medfølger 
der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12).

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusj-
vegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- og 
 håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinn-
redning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte 
garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i garderobeskap, 
for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller,

  stenger og lignende, medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte 
hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og  utvendig 
 solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner 
 medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ 
ventilasjonsanlegg,medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder   
slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte “spotlights”, 
oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning 
medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prisme-
lamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt 
følger likevel ikkemed.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, 
varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, sen-
sorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 

  lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer 
eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse 
  medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fast montert tørke-
stativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks. badestamp, 
boblekar/ jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, 
utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/
avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgress-
klipper og ladestasjon for denne medfølgerikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger 
uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette 
er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER 
medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers plikt til å 
se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke 
er  uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av 
eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse 
av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til 
 eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus

  e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk 
medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte 
kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.



VEDLEGG TIL PROSPEKT FOR FERDIGSTILTE BOLIGER SOM 
SELGES IHT. AVH.LOVA FOR PROFESJONELL SELGER 
SALGSTRINN 8 - HUS 8

1) Lovanvendelse 
Boligen er nå ferdigstilt og selges etter avhendingslovens normal-
ordning. 

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 24.11.2022. Resterende 
arbeider for byggetrinn 3 har frist for ferdigstillelse 1.5.2024.
Selger har stilt bankgaranti som sikkerhet for sluttføring av utomhus-
arealer omtalt i midlertidig brukstillatelse. Tilbehørsliste som er 
 utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er  inntatt i salgsoppgaven, 
og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. 
Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokument-
ene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er 
tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i 
salgs dokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder 
 uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle  interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke 
gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved 
 undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg 
med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne 
 forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en 
 mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt  uriktige 
 opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. 
En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt 
for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper 
regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse 
som  nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som 
 nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil 
ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og 
 faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

GARANTI
Eiendommen ble ferdigstilt 6.12.2022, og selges som ledd i nærings-
virksomhet.

Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper 
er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor 
kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven.

Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år 
etter at boligen var ferdigstilt*.

Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved  budaksept, 
og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av 
 kjøpesummen før garantien foreligger.

*Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er 
fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke.

Når kjøper ikke er forbruker:

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., 
og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om 
kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

2) Overtagelse
Boligene er ferdigstilt og overtas etter nærmere avtale. 

3) Boligene leveres i byggerengjort stand. 
Det vil si at den ikke er finvasket og kjøper må selv beregne og vaske 
før innflytting. 

4) Ett-årsbefaring 
Selger tilbyr ettårsbefaring av boligen, og denne vil bli gjennomført ca. 
ett år etter ferdigstillelse av boligen. 

5) Organisering av parkeringsplasser
Parkeringsplassene blir organisert som; 
• Anleggseiendom, der sameiet blir eier av seksjoner i parkeringssamei-
et, som vil gi kjøperne rett til å disponere parkeringsplasser

6) Felleskostnader og vedtekter
Endelige vedtekter og budsjett for sameiet er vedtatt ved stiftelse av 
Sameiet Husøy Havn C den 3.11.2021. 

7) Tilvalg
Boligene er nå ferdigstilt, og det er derfor ikke mulig å bestille tilvalg 
eller endringer.

8) Energimerking
Selger har nå foretatt energimerking, og boligene har fått energimerke A.

9) Betalingsbetingelsene 
Innbetaling av fullt oppgjør inklusive omkostninger skal skje før 
 overtagelse. 

10) Budrunde / faste priser
Salget skjer til faste priser iht. vedlagte prisliste. 

11) Salgsbetingelser/bilag
 
Tønsberg, 6.1.2023
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