KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – JESSHEIM PARK, TRINN I OG J
Sendes til DNB Eiendom, mailadr: glenn.pettersen@dnbeiendom.no
Oppdragsnummer: 935180777
Prosjekt: Jessheim Park, trinn I og J
Bolig/ leilighetsnummer:
Eiendomsmegler: Glenn Pettersen
Ansv. megler: Tone T. Johansen

Mobil: 911 16 218
Mobil: 41 23 28 03

E-post: glenn.pettersen@dnbeiendom.no
E-post: tone.t.johansen@dnbeiendom.no

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 bud på eiendommen til følgende fast pris:
Kr._______________________ - kroner _____________________________________________00/100 med tillegg
av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht. salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder
prisliste, leveransebeskrivelse, tegninger og prospekt.

Betalingsplan:
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.
Bank:

Navn bank-kontakt:

Lån:

Kr.

Egenkapital:

Kr.

Telefon:

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

_________________________
Budgiver1 underskrift

________________________
Budgiver2 underskrift

Kopi av legitimasjon

