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KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET VERKSTEDHAGEN BYGG B 

Jeg/vi gir med dette bindende kjøpetilbud på eiendommen til følgende fast pris:

Innskudd/egenkapital kr. ___________________

Lån kr. _________________________________
Totalpris kr._____________________________
P-plass i parkeringssystem kr. 275.000,-  Ja______   Nei______  I tillegg kommer omkostninger, jfr. prisliste. 

P-plass i parkeringssystem inkludert: Ja:______ Nei______ (Fylles ut av selger/utbyggerens salgsrepresentant).

Kjøpetilbudet gjelder til og med den _______________________ kl.___________
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder kjøpetilbudet til kl 15.00 en uke etter at utbyggerens salgsrepresentant mottok det.

Kjøpetilbudet inngis ihht. salgsvilkår i Salgsoppgaven ihht. dato (05.07.2022) med vedlegg, herunder bla. prisliste, tegninger, 
leveransebeskrivelse. 
Betalingsplan: kr. 100.000,- ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12. 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. 
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 
selger er gjort kjent med det. Kjøpetilbud som utbyggerens salgsrepresentant mottar etter normal arbeidstid kan ikke forventes behandlet 
før neste arbeidsdag.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at utbyggerens salgsrepresentant 
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.

31-21-9000
OPPDRAGSNUMMER BOLIG/LEILIGHETSNUMMER

PROSJEKT
Verkstedhagen bygg B salgstrinn 2 

OPPDRAGSANSVARLIG
Bente Jensen 908 38 413

MOBIL Epost:
bente@sdas.no

UNDERTEGNEDE 1 FØDSELSDATO

UNDERTEGNEDE 2 FØDSELSDATO

ADRESSE POSTNR./STED

E-POST 1 E-POST 2

TLF 1 TLF 2 TLF HJEM

LÅNGIVER REFERANSEPERSON OG TLF.NR. KR

LÅNGIVER REFERANSEPERSON OG TLF.NR. KR

EGENKAPITAL REFERANSEPERSON OG TLF.NR. KR

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER

http://www.dnbeiendom.no
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