
BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE TIL FAST PRIS  
FAGERBORGKVARTALET – LILLESTRØM

Legitimasjon Legitimasjon

Sendes til salgsansvarlig hos EiendomsMegler 1: Anders Winther,  anders.winther@em1oav.no, tlf: 97 97 96 96

Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av eierseksjon i Fagerborgkvartalet 
i Lillestrøm, gnr. 81, bnr. 260 i Lillestrøm kommune. Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med komplett 
salgsinformasjon og salgsprosess. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av 
salgsoppgaven. Omkostninger iht. prisliste kommer i tillegg.

Undertegnede bekrefter kjøp av følgende leilighet:

Leilighetsnr: ……………………………………  Kjøpesum iht. prisliste: …………………………………………………………………… + omkostninger 

Kjøpesum med bokstaver: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ønsker å kjøpe parkeringsplass iht. prisliste og prioritering (For leiligheter uten prioritet vil avhuking her sette deg på venteliste).

For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;

Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig          Ja         Nei  

Jeg ønsker å bli kontaktet av Sparebank 1 og samtykker til at mine personopplysninger deles med Sparebank 1      Ja         Nei 

Kjøpesummen vil bli finansiert på følgende måte (må fylles ut):

Viktig informasjon om tilbud på kjøp av leilighet i Fagerborgkvartalet
Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen (dvs. den høyeste 
kjøpesummen ved flere alternativer) skal forelegges ansvarlig representant Anders Winther (EiendomsMegler 1) 
sammen med nåværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at 
dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

1. Lån (bank) kontaktperson: ……………………………………………………………………………………………… 

telefon: …………………………………   e-post: ……………………………………………………………………………… 

2. Salg av eiendom (adresse): ……………………………………………………………………………………………… 

3. Egenkapital (bank, kontaktperson, tlf): …………………………………………………………………………… 

SUM TOTALT
I tillegg kommer omkostninger beskrevet i prisliste / salgsbetingelser.

Kr………………………………………… 

Kr………………………………………… 

Kr………………………………………… 

Kr.

Eventuelle forbehold: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kjøperen skal innbetale 10% av kjøpesum som forskudd. Det vil bli utsendt faktura på beløpet ca. 14 dager etter kontraktsignering.

Sted / dato:

1. Navn

F.pnr (11 siffer):

Tlf. dagtid:

E-post:

Adresse:

Signatur:

2. Navn

F.pnr. (11 siffer): 

Tlf. dagtid: 

E-post: 

Postnr./sted:

Signatur:


