KJØPETILBUD TIL FAST PRIS
PROSJEKTET ENGERSAND HAVN – STRANDHAGEN 3 BORETTSLAG I LIER KOMMUNE
SELGER: TICON UTVIKLING AS (ORG.NR 993 229 970)

Oppdragsnummer: 11-20-9003
Bolig/ leilighetsnummer jfr prisliste: __________________________
Undertegnede 1: 					
Fnr (11 siffer):
Undertegnede 2:						Fnr (11 siffer):
Adresse: 					Postnr./sted:
E-mail privat:					E-mail arbeid:
Telefon, privat:				Arbeid:				Mobil:
Jeg/vi tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger; Ticon Utvikling AS om kjøp av ovennevnte bolig/
leilighet. Kjøpet inngås i henhold til opplysninger i salgsoppgave med vedlegg som prisliste, prosjektbeskrivelse (byggebeskrivelse), foreløpig utomhusplan, reg.plan med bestemmelser og foreløpig utkast til sameievedtekter, til følgende fast pris:
Kr__________________- kroner _________________________________________________00/100
med tillegg av omkostninger, jfr. salgsoppgave.
Finansieringsplan:
Kr 100 000 for 2-roms og kr 200 000 for 3- og 4-roms
(fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12

		

Kr

Långiver:			
Referanseperson og tlf. nr.:
										Kr
Egenkapital									Kr
Jeg/vi gir alternativt tilbud om kjøp av følgende leiligheter (i prioritert rekkefølge):
2.

Leil. nr. _____

Fast pris i henhold til prisliste kr __________

+ omkostninger

3.

Leil. nr. _____

Fast pris i henhold til prisliste kr __________

+ omkostninger

4.

Leil. nr. _____

Fast pris i henhold til prisliste kr __________

+ omkostninger

5.

Leil. nr. _____

Fast pris i henhold til prisliste kr __________

+ omkostninger

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS
PROSJEKTET ENGERSAND HAVN – STRANDHAGEN 3 BORETTSLAG I LIER KOMMUNE
SELGER: TICON UTVIKLING AS (ORG.NR 993 229 970)

Jeg/vi er kjent med at vi gir bindende kjøpetilbud på boligene i denne rekkefølge. Dette betyr eksempelvis at kjøpetilbudet for alternativ 2 er bindende om vi ikke får første valg. Dette vil gjelde hvis foranstående prioritert bolig blir solgt til en
annen, blant annet kan det være grunnet reglene om medlemskap og ansiennitet i Usbl.
Jeg/vi er medlem i Usbl. Ansiennitetsdato:____________________ Medlemsnummer:____________________
Eventuelle forbehold/forutsetninger: Jfr. tekst i byggebeskrivelse!
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. Dersom ikke annet er avtalt, er akseptfristen 48 timer fra mottatt bud hos megler.

Legg ved legitimasjon her

Legg ved legitimasjon her

_____________________
_______________________
________________________
Dato				Budgiverens underskrift		Budgiverens underskrift

Sendes til Øystein Liverud, eiendomsmegler/daglig leder. Tlf: 918 84 174, epost: ol@partners.no
Meglerhuset & Partners Drammen AS, kontoradresse: Haugesgate 3, 3019 Drammen.
Budet er akseptert på vegne av selger.

For Ticon Utvikling AS: Dato____________Sign:_____________________________(jfr fullmakt)

