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Personinformasjonen du gir oss er nødvendig for å gjennomføre kjøpet. Personopplysningene vil bli behandlet i samsvar med gjeldende 

personvernlovgivning, og våre retningslinjer for personvern. 

 

Undertegnede/kjøper 1:.........................................................................................................Født........................................................ 

 

Telefon:........................................................................................... E-post:............................................................................................... 

 

Undertegnede /kjøper 2 (hvis flere kjøpere).......................................................................... Født ...................................................... 

 

Telefon:........................................................................................... E-post:............................................................................................... 

 

Med adresse:.................................................................................. Postnr/sted......................................................................................... 

 

 

Undertegnede gir med dette bindende kjøpstilbud på kjøp av leilighet i prosjektet Ensjø Torg, Tigergården i Oslo kommune: 

 

 

Alternativ 1: .......................   Alternativ 2: .......................   Alternativ 3: .......................   Alternativ 4: .......................   Alternativ 5: ....................... 

 

De nærmere vilkår for kjøpet fremgår av standard  kjøpekontakt NBR-3427 med vedlegg. Denne  kan fås hos Skanska Eiendomsutvikling AS / 

oversendes på mail. Kjøper har ved signatur av denne avtalen gjort seg kjent med, og akseptert kjøpskontrakten med samtlige vedlegg. 

Denne avtalen er bindende kjøpsavtale fra kjøpers side, inntil endelig kontrakt er inngått. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noen 

angrefrist ved kjøp av bolig. Skanska Eiendomsutvikling er ikke bundet av kjøpstilbudet før dette er akseptert.  

 

 

 

 Kjøpesum og betalingsbetingelser  

 
For boligen betaler Kjøper kjøpesum: NOK......................................... og evt. garasjeplass: NOK ..................,  
og i tillegg kommer omkostninger iht. prisliste.  
 

Senest 14 virkedager etter inngåelse av ordinær kjøpekontrakt innbetales 10% av kjøpesummen. For firmaer innbetales 20% i forskudd. Dette skal 

være frie midler.  

Resterende del av kontraktssummen, evt tilvalg, gebyrer og omkostninger forfaller til betaling ved overlevering og må være registrert på 

oppgjørmeglers konto før nøkler blir utlevert. 

 

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova.  

Salget fortas av en representant for selger, og er dermed ikke underlagt Eiendomsmeglingsloven. 

 

 

 Finansiering  

 

Kjøpet vil bli finansiert slik (kort redegjørelse): 

 

 

Egenkapital kr: ............................................               ..................................................................................................................................... 

 

Lån kr.:           ..............................................    Bank: .....................................................................................................................................  

                                                                                                      (Kontaktperson m/telefonnummer og evt. mail-adresse) 

 

 Signaturer  

 

 

Sted/dato:.......................................................................... 

 

 

...........................................................................................           ............................................................................................. 

Signatur - Kjøper                                                                           Signatur - Kjøper 

 

Ferdig utfylt kjøpstilbud kan leveres eller sendes pr. e-post til laila.tugay@skanska.no  
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