
KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – SLoTSEngEn 
Selger: Slotsengen AS 
SendeS til: PM Tønsberg AS - e-post: siri@privatmegleren.no - kenneth.doksheim@privatmegleren.no
Ved første gangs oversendelse må kopi av legitimasjon for alle budgivere vedlegges kjøpetilbudet (unngå bankkort). 

oPPDRAgSnUmmER: 13-16-9002
PRoSJEKT: gnr/bnr: 1001/77, 85, 110, 114 og 1012/157, 180, 181 Tønsberg kommune
oPPDRAgSAnSvARLIg: Kenneth Doksheim mob. 912 41 500/ Siri Graf Stenberg mob. 47 20 21 91
UnDERTEgnEDE 1:       FØDSELSDATo:
UnDERTEgnEDE 2:       FØDSELSDATo:
ADRESSE:      PoSTnR./STED:
E-mAIL PRIvAT:     E-mAIL ARBEID:
TELEFon, PRIvAT:   ARBEID:    moBIL:

10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bustadoppf.lova § 12              Kr

          Kr
          Kr
Egenkapital         Kr

Sted/dato               Budgiverens underskrift             Budgiverens underskrift

FInAnSIERIngSPLAn:

LångIvER:    REFERAnSEPERSon og TLF. nR.:

Undertegnede bekrefter herved bud om kjøp av leilighetsnummer til fast kjøpesum i henhold til prisliste kr  + omkostninger.

Alt 1. Leilighetsnummer:                   Fast kjøpesum i henhold til prisliste kr             + omk.
Alt 2. Leilighetsnummer:                   Fast kjøpesum i henhold til prisliste kr             + omk.
Alt 3. Leilighetsnummer:                   Fast kjøpesum i henhold til prisliste kr             + omk.

Jeg/vi tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av ovennevnte bolig/leilighet.

Budgiver aksepterer at selger foretar en trekning av leiligheter hvor budgiverne tildeles/får aksept for en av de alternative leiligheter 
som er oppgitt i listen over. Det søkes å tilrettelegge trekning slik at alternativer som har flest budgivere trekkes først. Kjøpet inngås 
i henhold til prisliste datert 20.08.2016, prospekt med prosjektbeskrivelse og salgsinformasjon, samt dette kjøpetilbudet med 
informasjon og vilkår. Frist for innlevering av bud for å delta i trekningen er onsdag 31. august 2016  kl. 12.00.

Budet er bindende frem til fredag 02. september kl. 16.00.

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

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.


