KJØPETILBUD – Ovalen
Undertegnede avgir under følgende bindende kjøpetilbud på nedenstående leilighet i boligprosjektet
Ovalen i Sandnes kommune.
Alt 1: Leilighet nr: _____________

Pris kr: _________________

Dersom jeg ikke skulle få aksept for kjøp av denne leiligheten, avgis kjøpstilbud på alternativene under i
prioritert rekkefølge:
Alt 2: Leilighet nr: _____________

Pris kr: _________________

Alt 3: Leilighet nr: _____________

Pris kr: _________________

I tillegg kommer omkostninger i henhold til prisliste datert: _____________________________
Kjøpetilbudet er bindende for undertegnede frem til det er akseptert eller avslått av selger.
Betalingsplan:

Innbetaling av 10% av kjøpesum ved signering av hovedkontrakt.
Resterende beløp inkl omkostninger betales innen overtagelse.

Finansiering vil bli sjekket med finansieringsinstitusjon før aksept fra selger gis.
Kontaktperson i finansieringsinstitusjon: _____________________________________________
Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpetilbud er bindende. Undertegnede har lest og er
innforstått med komplett salgsinformasjon, herunder prospekt, romskjema, salgsinformasjon m/
orientering til budgivere vedrørende selgers tildeling av leiligheter (se kjøpstilbudets side 2), prisliste med
kjøpsbetingelser m.m og godtar denne som bindende for seg ved budgivning. Selger står fritt til å akseptere
eller forkaste ethvert kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse.
Kjøper 1:_____________________

Fnr (11 siffer) ________________________________

Kjøper 2:_____________________

Fnr (11 siffer) ________________________________

Adresse:_____________________

Postnr/Sted

Tlf nr: ___________

Mobil: ____________

________________________________
E-post:_______________

Sted og dato: _________________
_____________________________
Underskrift kjøper 1

EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS
NO 958 427 700 MVA

Petroleumsvn.6
Postboks 250
4066 Stavanger

______________________________
Underskrift kjøper 2

Fakturaadresse:
Fakturamottak
Boks 250 – NO 958 427 700 MVA
4066 Stavanger

Telefon 02070
Telefaks 51 95 66 97
www.eiendomsmegler1.no
prosjekt.rogaland@em1.no

KJØPETILBUD – Ovalen
Kjøpetilbud – orientering til budgiver
For å være med på salghappening for Ovalen, må skriftlig kjøpetilbud samt kopi av legitimasjon være
innlevert til selger innen 21. april 2017 kl. 12.00.
Kan leveres på mail: olav.kristensen@em1.no
Etter denne fristen vil selger foreta en tildeling av leiligheter ut fra de kjøpetilbudene som en innkommet.
Kjøpetilbudet skal være fritt for ethvert forbehold og bindende frem til det er akseptert eller avslått av
selger, dog senest 28.04.2017. Kjøpetilbud med annen akseptfrist fra budgiver vil bli forkastet.
Kjøpetilbudet skal inneholde en kontaktperson til finansieringsinstitusjon med telefonnummer. Finansering
vil blir sjekket med institusjonen før aksept fra selger gis.
Kjøpetilbudet skal lyde på salgspris i henhold til gjeldende prisliste på budgivers leilighetsalternativ(er).
Budgiver kan også påføre flere leilighetsalternativer (se kjøpstilbud), og alle disse er i så fall bindende for
budgiver inntil kjøpetilbudet er akseptert eller forkastet av selger. Dog slik at budgiver kun er forpliktet til å
kjøpe en av leilighetsalternativene som er påført i kjøpetilbudet.
Når et kjøpetilbud er akseptert av selger skal de øvrige som har lagt inn kjøpetilbud på den aktuelle leilighet
varsles snarest. Varsel om at et annet kjøpetilbud er akseptert frigjør de øvrige som har lagt inn kjøpetilbud
på den aktuelle leiligheten.
Selger forbeholder seg retten til enhver tid å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud.

