Adresse er: URB. Loma Dos C/Tahona 2.
35120 Arguineguín (Gran Canaria).
www.montecarrera.com
Kontaktpersoner: Ramón Del Rosario Melian +34 671188545 / ramon@gruposiegc.com
Bjørn Nymoen +47 922 06 770 / bnymoen@live.no
KJØPETILBUD TIL FAST PRIS – Monte Carrera
Sendes til Carrera Gound Floor SL , epost: ramon@gruposiegc.com med kopi til: bnymoen@live.no
Prosjekt: Monte Carrera - URB. Loma Dos C/Tahona 2. 35120 Arguineguin, Las Palmas – Spain
Leilighetsnummer:
Ansvarlig for oppgjør, kontrakt og
tinglysing:

Ramón Del Rosario Melian
Mobil +34 671188545

ramon@gruposiegc.com

Undertegnede 1:

Fødselsdato:

Mobil:
Mail:

Undertegnede 2:

Fødselsdato:

Mobil:
Mail:

Adresse:

Post nr:

Sted:

Jeg/vi gir med dette bindende bud på eiendommen:
Nr _________________________________________

Til følgende fast pris i EURO
_________________________________________00/100

med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Budet inngis ihht. Prisliste med tegninger og salgsomkostninger.
Betalingsplan: 10 % av kjøpesum ved aksept på dette kjøpetilbud fra Carrera Gound Floor SL.
NB! Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan stilles forutsetning om pant i ny eiendom ved overføring av beløpet.
Resterende del av kjøpesum samt alle omkostninger innbetales før overtagelse.
Den:
kl
Budet gjelder til og med:
Dersom ikke annet er oppgitt gjelder budet til kl 15.00 en uke etter at selger mottok budet
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.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at selger kan forholde seg
til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller
aksept.

Sted____________________________ den____________ kl___________

___________________________________
Budgiverens underskrift

_____________________________________
Budgiverens underskrift

Nærværende bud aksepteres
Sted____________________________ den____________ kl___________
For Carrera Gound Floor SL
______________________________________
Ramón Del Rosario Melian

____________________________________
Bjørn Nymoen

