
Gjennomføring av salgsstart og inngivelse av bud skjer 
på følgende måte for salgsstart i Fagerlunden; 

 
• Budskjema skal sendes inn via «trygg budgivning» og link under plantegning på nettside. 

 
• Alle bud må være mottatt av megler før kl. 12:00, mandag 01.11.2021. Bud som blir mottatt 

etter dette vil bli avklart etter at de øvrige budene er håndtert.  
 

• Alle bud skal stå til mandag 08.11.2021, kl. 16:00. 
 

• Alle bud skal være på fastpris iht. prisliste, bud med lavere sum vil bli forkastet. 
 

• Dersom det er én budgiver på en leilighet, vil leiligheten bli tildelt denne budgiver til listepris 
iht. prislisten. 

 
• Dersom det er flere budgivere på samme leilighet, vil det bli avholdt budrunde. 

 
• Budgivning vil bli gjennomført fra den dyreste til den rimeligste leiligheten i prosjektet. 

Dersom flere leiligheter har samme pris, vil budrunde gjennomføres først på leiligheten med 
høyest leilighetsnummer. 
 

• Det vil kun bli gjennomført én budrunde av gangen. 
 

• Alle bud skal være fri for eventuelle forbehold. 
 

• Alle bud skal ha en finansieringsplan samt bankkontakt eller annet som kan bekrefte 
finansiering. Megler kan gjennomføre kredittvurdering av budgivere og du samtykker til dette 
ved signatur av budskjema. 

 
• Evt. budgivning skjer direkte med løpende kontakt mellom megler og budgiver. 

Betenkningstiden vil være begrenset til 30 minutter på hvert bud.  
 

• Budgivning vil bli gjennomført mellom kl. 09:00 og 17:00 mandag til fredag med mindre 
budgivere for den aktuelle leiligheten godkjenner tider ut over dette. 

 
• Første bud skal sendes inn via «Trygg Budgivning» for identifisering. Budøkning etter dette 

kan gjøres via sms eller ved trygg budgivning (link i sms). 
 

• Dersom ingen av budgiverne ønsker å øke budet over minimumspris iht. prisliste eller at 
budgivning avsluttes med lik budstørrelse, avgjøres budgivning ved loddtrekning av megler. 

 
• Ved aksept av bud vil øvrige budgivere bli varslet på sms og er fristilt fra bud på den aktuelle 

leiligheten. 
 

• Budgivere som ikke får tilslag på sin leilighet, vil få mulighet til å tegne seg opp på nye selv 
om det foreligger bud på den aktuelle leiligheten.  

 
• Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ett hvert bud. 

 
• Alle budgivere kan kreve gjennomgang av budjournal på leilighetene de har gitt inn bud på. 

Dette vil skje etter at alle budene er avklart i forbindelse med salgsstart og sammen med 
ansvarlig megler for prosjektet. Øvrige budgiveres navn vil her fremkomme og vi vil presisere 
at slik informasjon er taushetsbelagt. Dersom budgiver ønsker å være anonym må bud gis 
gjennom advokat. 
 

 


