Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud:
- Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via
faks/e-post/leveres til prosjektmegler DNB Eiendom.
- Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens
kontaktperson samt andel egenkapital.
- Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.
- Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.
- I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger
etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes
gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal.
- Bindende handel er inngått ved selgers aksept av mottatt kjøpetilbud. Ved innlevering av
kjøpetilbudet er kjøper med det forpliktet til senere å signere på kjøpekontrakten som er utformet
for prosjektet. Kontakten er tilpasset med utgangspunkt i Byggblankett 3427.

KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – BJERKNES PARK - HUS 1 og 2:
Oppdragsnummer: 71513382 (HNR), selger: BYBO AS
Prosjekt: Bjerknes Park - HUS 1 & 2 (trinn 1), gnr. 160, bnr. 1070 i Bergen kommune
HUS:

Etasje:

Leilighetsnummer:

(husk å påføre informasjon i alle 3 rubrikkene)

Oppdragsansvarlig: Thor Kristian Johannessen

Mobil: 916 88 655

Undertegnede 1:

Faks: 55 32 45 44

Fødsels nr(11 siffer):

Undertegnede 2:

Fødsels nr(11 siffer):

Adresse:

Postnr./sted:

E-mail privat:

E-mail arbeid:

Telefon, privat:

Arbeid:

Mobil:

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen til følgende fast pris:
Kr._______________________,- med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis iht. salgsvilkår
i Salgsprospekt med vedlegg (del 1 og 2) - herunder leveransebeskrivelse, tegninger og prisliste.
Finansieringsplan:
10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12
Långiver:

Kr

Referanseperson og tlf. nr.:
Kr
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.
________________________
Sted/dato

_________________________
Budgiverens underskrift

________________________
Budgiverens underskrift

