
Kjøpetilbud til fast pris. Prosjektet Meierikvartalet – Tårnhus 3. 
Sendes til DNB Eiendom, thomas.eriksen@dnbeiendom.no

Oppdragsnr.: 912205014

Prosjekt: Meierikvartalet Salgstrinn 4, Gnr: 81, Bnr: 947 i Lillestrøm kommune.

Oppdragsansvarlig: Thomas Eriksen — Mobil: 918 71 915  /  Tone T. Johansen — Mobil: 412 32 803

Undertegnede 1:         Fødselsdato:

Undertegnede 2:         Fødselsdato:

Adresse:         Postnr./sted:

E-post 1:             E-post 2:

Telefon 1:             Telefon 2:    Hjem: 

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

Kr.  - kroner 00/100 +
omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis iht. salgsvilkår i Eiendommen fra A til Å med vedlegg, herunder prisliste, tegninger,
leveransebeskrivelse og prospekt.

Leilighetsnummer:

Dersom ovennevnte bolig blir tildelt en annen kjøper i forbindelse med salgsstart ønsker 
jeg å legge inn bindende bud på følgende alternative leiligheter i prioritert rekkefølge:

Alternativ 2:                        Alt. 3                        Alt. 4                        Alt 5.                        Alt. 6                        Alt. 7                        Alt. 8                        Alt. 9                        

Kjøpetilbudet er bindende for samtlige alternativ, men kun slik at tildeling kan skje for en bolig. Ved tildeling vil de andre alternativ 
automatisk være å anse som avslått.

Kjøp av p-plass i garasjekjeller:            Ja                  Nei      Akseptfrist 24.08.2020 kl. 16.00.

Finansieringsplan:
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.            Kr

Långiver:             Referanseperson og tlf.nr.:                                                   Kr

Långiver:             Referanseperson og tlf.nr.:                                                   Kr

Egenkapital:             Referanseperson og tlf.nr.:                                                   Kr

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Budet gjelder til og med den: 24.08.2020 kl. 16.00

Tårnhusene

Budskjema Tårnhus 3

Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift



Salgsstart:
Boligene i Tårnhus 3 selges til fast pris. Frist for innlevering 
av kjøps  tilbud i forbindelse med salgsstart er satt til torsdag 
20.08.2020 kl. 12:00. I de tilfeller der selger mottar mer enn ett 
kjøpstilbud på en og samme bolig vil tildeling av boligen foregår 
ved loddtrekning. Etter salgsstart (dvs etter 20.08.2020 kl. 12:00) vil 
kjøps tilbud bli behandlet i den rekkefølge de presenteres hos megler, 
og boligene vil bli solgt etter “førstemann til mølla”-prinsippet.

Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller 

forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridiskbindende 
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 normal 
arbeidstid 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.

Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon

Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift
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