
                                                                                                                                              

 

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – PROSJEKTET KIRKEBAKKEN 

Sendes til DNB Eiendom, mailadr: PER.KOKKIN@DNBEIENDOM.NO 
 

Oppdragsnummer: 93501076 

Prosjekt: Kirkebakken, gnr. 73, bnr. 220   i Sørum kommune 

Bolig/leilighetsnummer:       

Oppdragsansvarlig: Per Kokkin Mobil: 907 98 698  

Undertegnede 1:  Fødselsdato: 

Undertegnede 2: Fødselsdato: 

Adresse:  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.  
 
 

 Jeg/vi ønsker i tillegg parkeringsplass i innvendig garasjeanlegg kr 200.000,-. En plass pr leilighet. 
 
 
Viktiginformasjon / Finansieringsplan: 

Angjeldende  bolig har tidligere vært til salgs under prosjektet Kirkebakken. 
Salgsprospekt i følge Bustadoppføringslova, ble da utarbeidet. Det samme 
prospektet gjelder fortsatt, men med enkelte endringer, da boligen nå er 
ferdigstilt – Se baksiden av dette kjøpetilbudet 
 
Det selges etter prinsippet fast pris, første mann til mølla og ingen budrunder 
 
Hele kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse. 

Kr 

 
    Referanseperson og tlf. nr.: 

Långiver:  Kr 

Långiver:  Kr 

Egenkapital:  Kr 

 
Kryss av her, dersom du ønsker; 

 et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. 
 en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. 

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.  
 

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 Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift 

          
            

 

 

 

 

 

Kopi av legitimasjon  Kopi av legitimasjon 

mailto:PER.kokkin@dnbeiendom.no


                                                                                                                                              

 

Kirkebakken 

Gnr 73 bnr 220 - Oppdragsnr  93501076 

 

                  

 

Vedlegg til salgsoppgave: 

Angjeldende bolig har tidligere vært til salgs under prosjektet Kirkebakken. Salgsprospekt i følge 

bustadoppføringslova, ble da utarbeidet. Det samme prospektet gjelder fortsatt, men med enkelte 

endringer, da boligen nå er ferdigstillet; 

 Boligen selges etter avhendingsloven, men med en ettårs befaring fra utbygger 

 Det stilles ikke garantier ihht bustadoppføringslova 

 Det er ikke lengre mulig å gjøre endringer/tilvalg gjennom selger/utbygger 

 Det er ikke anledning til avbestilling 

 Overtagelse etter avtale med selger 

 

 

 

Sted, dato 

-------------------------------------------------    ------------------------------------------------ 

Kjøper 1       Kjøper 2 

(Signeres og sendes sammen med Kjøpetilbudet/budskjema) 

 


