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Til sammen: kr. 0,-

*Totalkostnad: kr. 0,-

Eiendomstype: leilighet

* Totalkostnaden er stipulert

Møvik
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03 2. Fra leilighetene mot vest er det in sjø-

utsikt. 

3. Landlig og in beliggenhet.

Møvik



ALLe LeiLighetene hAr prAktisk entrè med pLAss tiL gArderobe.

Møvik 



i entreen er det enten FLiser eLLer pArkett på guLv.

Møvik 
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lys og trivelig 
stue.

Møvik 



04

03

1. Lys og trivelig stue. dette bildet er fra L 

202 (3-roms). 

2. Fra stuen er det utgang til romslig altan. 

4. åpen kjøkkenløsning i begge leilighets-

typene. dette er fra L 202. 

Møvik 
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Moderne kjøkken fra HTH. Hvitevarer følger ikke 
med i handelen.

Møvik 
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02

åpen Løsning som gir god romLøsning. biLdet er FrA L 202.

god pLAss tiL spisebord ved kjøkkenet. dette biLdet er FrA L 202.

Møvik 
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1. soverom med garderobe. Bilde fra l 
202. 

2. det største soverommet i 3-roms 
leilighetene har 2 skyvedører. 

3. soverom nr 2 i 3-roms leilighetene. 

4. Alle leilighetene har ine, helliset bad. 

5. badene leveres med dusjvegger og 
vegghengt toalett. 

Møvik 
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sALgs- og betALingsviLkår mv. 

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. interessenter oppfordres til en grundig besiktigelse av 

eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.  

 

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens klientkonto før overtagelse.  

 

det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. hvis kjøper ikke ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas forbehold 

om dette i bud. 

FormidLing 

dnB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra dnB Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun personer som har samtykket til å bli 

formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. 

budgiving 

ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan få utlevert 

anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på budskjemaet. 

megLers vederLAg (betALes Av oppdrAgsgiver) 

Meglers vederlag er avtalt til fast pris kr 32.500,- pr. solgte enhet.  

 

Markedsføring etter egen avtale. 

 

Ansvarlig megler: Mai Svelund

   Viktig informasjon
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Generelt om økonomi
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NABOLAGSPROFIL
TILHØRIGHET

Kommune Fjell

Grunnkrets Skoge-møvik

Kirkesogn Fjell

STEDER I NÆRHETEN

Møvik 0,9 km*

Skålvik 3,0 km

Nessjøen 4,3 km

TRANSPORT

Flyplass Bergen Flesland 28,8 km

Sentralstasjon Bergen 23,9 km

Bussholdeplass Møvik Halsvarden 0,1 km*

SPORT

Idrettsanlegg Ulveseth skule aktivitetsanlegg 0,9 km*

Skålevik idrettsplass 3,6 km

Treningssenter S&B Treningssenteret Straume 9,3 km

BARNEHAGER

Ulveseth barnehage (3-5 år) 1,2 km

Gardstunet barnehage 3,8 km

Knerten familiebarnehage (10 mnd-6 år) 6,4 km

SKOLER

Ulveset skule (1-10 kl.) 0,9 km*

Sotra vidaregåande skule 8,0 km

Sotra vidaregåande skule - Avdeling Sund 13,2 km

VARER/TJENESTER

Kjøpesenter Sartor Senter 9,2 km

Postkontor Rimi Fjell 3,4 km

Apotek Apotek 1 Sotra 9,0 km

Vinmonopol Sotra Vinmonopol 9,2 km

Dagligvare Kiwi Møvik 0,0 km*

Kiosk/video Narvesen Sartor Senter Straume 9,2 km

Bensin Statoil Service Fjell 3,3 km

DEMOGRAFI

Andel menn 48,4%

Andel kvinner 51,6%

Gj. snitt alder menn 33 år

Gj. snitt alder kvinner 32 år

Husholdninger med barn: 63,8 %

Husholdninger uten barn: 36,2 %

Gj. snitt byggeår: 1977

Gj. snitt tomtestørrelse: 4 093 kvm

Kilde: SSB 2008

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller

mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje).

Eiendomsprofil AS eller DnB NOR Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller

mangler i dataene.
Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS, Copyright © Eiendomsprofil AS 2011













Prisliste Signalvegen 1 

Etg Leilighet Bruksareal Rom Balkong Pris Omkostninger Totalpris

1 L101 64,0 3 15 1 800 000 16 155              SOLGT!

L102 64,0 3 15 1 800 000 16 155              SOLGT!

2 L201 64,0 3 15 1 900 000 16 155              SOLGT!
L202 64,0 3 15 1 850 000 16 155              1 866 155       

L203 64,0 3 15 1 850 000 16 155              SOLGT!

L204 56,5 2 19 1 700 000 16 155              SOLGT!

L205 56,5 2 19 1 650 000 16 155              SOLGT!
L206 56,5 2 19 1 650 000 16 155              1 666 155       

L207 56,5 2 19 1 650 000 16 155              1 666 155       

L208 56,5 2 19 1 650 000 16 155              1 666 155       

L209 56,5 2 19 1 650 000 16 155              SOLGT!
L210 56,5 2 19 1 700 000 16 155              1 716 155       

3 L301 64,0 3 15 2 000 000 16 155              SOLGT!
L302 64,0 3 15 1 950 000 16 155              1 966 155       

L303 64,0 3 15 1 950 000 16 155              SOLGT!
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Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, 
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes 
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag 
av blant annet forskrift om eiendomsmegling � ��� og � ���. 
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbru�
kermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved 
budgivning på eiendommen.Avslutningsvis gis også en kort 
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:

�. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien�
dommen, herunder om relevante forbehold.

�. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til 
oppdragsgiver.

�. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse �eventuelt gnr/bnr�, kjøpesum, 
budgivers navn, adresse, epostadresse, telefonnummer osv. bør 
et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som 
usikker fi nansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil 
ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

�. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold �dvs. der oppdragsgiver er forbru�
ker� skal megleren  formidle bud med kortere akseptfrist 
enn      siste annonserte visning. Etter  

 fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn  
 megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere 

oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og 
forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller uteluk�
ker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som 
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på 
en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter 
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler 
fraråde budgiver å stille slik frist.

�. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til 
megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte munt�
lig. Slike endringer bør ikke skje per e�post, sms�melding eller 
til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke 
kommer frem i tide er større enn ellers.

�. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud 
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i 
punkt �.

�. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgi�
verne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.

�. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde 
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver 
kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

�. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet 
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig 
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjen�
nom fullmektig.

��. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket 
budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle 
interessenter.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

�. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

�. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet 
innholdet i budet til selger �slik at selger har fått kunnskap 
om budet�, kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende 
for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet 
før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at 
eiendommen er solgt til en annen �man bør derfor ikke gi bud 
på fl ere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe 
fl ere enn en eiendom�.

�. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er 
for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

�. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen 
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

�. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper �såkalte 
”motbud”�, avtalerettslig er et
bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om 
salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper. 

Forbrukerinformasjon om budgivning



Møvik

Bud på eiendommen

34

Undertegnede 1:   Fpnr.:

Undertegnede 2:   Fpnr.:

Adresse:  Postnr./sted:

E-mail privat:  E-mail arbeid:

Telefon, privat:  arbeid:  mobil:

Gir herved bindende bud stort, kr ..............................kroner .............................................................................

på ovennevnte eiendom med tillegg av omkostninger.

Finansieringsplan:

Kontaktperson: Mobil: Faks:

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. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil 
kjøperen dersom han krever det, få opplysninger om min identitet, på de vilkår som fremkommer av vedlagte ”Forbruker-
informasjon om budgivning” pkt. 9.

            

Sted/dato Budgiverens underskrift  Budgiverens underskrift

Egenkapital  kr

Långiver: Referanseperson og tlf. nr.:

Kryss av her, dersom du ønsker
    et uforbindtlig tilbud på lån og inansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken.
    en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig.

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Dette budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgave datert 06.12.11.

Ønsket overtagelsestidspunkt:
Budet gjelder til og med den                       kl.

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 1500 (akseptfrist)

Oppdragsnr.:

55 32 45 4498 23 96 91Mai Svelund

Adresse: Møvik, 5357 FJELL  gnr. 10, bnr. 217 i Fjell kommune  Hver leilighet vil få eget seksjonsnummer.

71511186
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