
Bolig- Etasje / Type / Bruks- Primær- Balkong / Terrasse / Garasjepl. Fastpris / Omkost- Totalt Ferdig-

nummer Plan Ant. rom areal rom Hage / Takterrasse inkludert Kjøpesum ninger kjøp./omk. stillelse

Hus A, B, D, E og G - totalt 97 boliger UTSOLGT Okt/Nov '21

14 solgte, 1 ledig

C402 4 4-roms 92 92 8,5 kvm 1 inkludert 6 050 000      18 292       6 068 292    Ferdigstilt

Hus F - 18 boliger 16 solgte, 2 ledige

F403 4 4-roms 101,8 98,4 2x 9 kvm + takterrasse F605 1 inkludert 6 400 000      19 562       6 419 562    Ferdigstilt

F503 5 4-roms 101,8 98,4 2x 9 kvm + takterrasse F604 1 inkludert 6 750 000      19 562       6 769 562    Ferdigstilt

Det medfølger 1 stk. parkeringsplass i felles garasjeanlegg inkludert i prisen til alle de tre ledige boligene iht. tabellen over.

OBS! Merk at det ikke er garasjeanlegg under Hus E. Se utomhusplan for adkomst fra Hus E til felles garasjeanlegg eller kontakt megler for

nærmere informasjon.

Angi ønsket overtagelsesdato i ditt kjøpetilbud.

Boligene er ferdigstilte. Det er derfor ikke lengre mulig å velge interiør/farger iht. beskrivelse i salgsprospektet.

Kontakt megler for nærmere informasjon om hvilke materialvalg/påkostninger selger selv har valgt. Selger har oppgradert til 

integrerte hvitevarer (induksjonsplatetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøl/frys) på kjøkkenet til alle de tre boligene i tabellen over.

OBS! Boligene er møblert for visning og kjøper må derfor akseptere mindre slitasje som følge av styling/bildeoppheng og visningsbruk.

Sameiet er konstituert, budsjett fellesutgifter og vedtekter foreligger og følger som vedlegg til denne prislisten. 

Øvrig salgsvilkår i henhold til opplysninger i respektive salgsoppgave

Boligene selges til faste priser og etter prinsippet om "først til mølla".

Eiendomsmeglere: Nok et boligprosjekt i regi av:

Vegar Skredlund, m: 95 40 84 49, e: vs@sem-johnsen.no

Trygve Formo Hermansen, m: 92 44 98 42, e: tfh@sem-johnsen.no

Hus C - 15 boliger

Selger forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å endre prisene på usolgte boliger og parkeringsplasser.

PRISLISTE


